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5 البشارات النبوية

مقدمة الـم�ؤلف
أنفسنا  ُشوِر  من  باهللِ  ونعوُذ  ونستغفُره،  ونستعيُنه  نحمُده  هللِ،  الـحمَد  إّن 
ومن سيِّئاِت أعاملِنا، من هيِده اهلل فال ُمِضلَّ له، ومن ُيضِلل فال هادَي له، وأشهُد أن 

ال إلَه إال اهلُل وحَدُه ال شيَك له، وأشهُد أّن حمّمدًا عبُده ورسوُله.

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  )ٿ  تعاىل:  قاَل 
ڦ( ]آل عمران[.

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  وقاَل 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ڦ(   ]النساء[.
ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  )ۀ  تعاىل:  وقاَل 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ( ]األحزاب[.

أما بعُد:

فإنَّ أصدَق الـحديِث كتاُب اهللِ، وخرَي اهلدِي هدُي حمّمٍد l وشَّ األموِر 
حمدثاُتا، وكلَّ حمدثٍة بدعٌة، وكلَّ بدعٍة ضاللة وكلَّ ضاللٍة يف الّناِر.

ڭ(  ڭ  ڭ  ۓ  )ۓ   :l لرسولِِه  وَجــلَّ  عزَّ  اهلُل  يقوُل 
]يوسف:3[.

ويقوُل سبحانه: )ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ(  ]يوسف:111[.

بعنوان:  التي  والـمواعِظ  الـُخطِب  سلسلِة  الـحديِث عن  َصدِد  يف  زلنا  ما 
َقصُص القرآِن الكريم والتي تتكوُن من أربعِة أجزاء:
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منا فيه عن َقصِص  الـجزُء األول: «الُفرقاُن من َقصِص القرآن»، والذي تكلَّ
وسبأ...  الـجنََّتني،  وصاحِب  قاروَن،  كقصِة  األنبياء،  قصِص  غرِي  من  القرآن 

وغريهم. وخرَج هذا الـجزُء كتابًا بعنوان: «الُفرقاُن من َقصِص القرآن».

َقَصص  عن  فيه  منا  تكلَّ والذي  القرآن»،  َقصِص  من  «البياُن  الثاين:  الـجزء 
األنبياِء من غري أويل العزم، كقصِة آدَم، وسليامَن، ويوسَف ... وغريها وخرَج هذا 

الـجزُء كتابًا بعنوان: «البياُن من َقصِص القرآن».

منا فيه عن َقصِص  الـجزء الثالث: «الربهاُن من َقصِص القرآن»، والذي تكلَّ
إبراهيم، وقصُة موسى، وقصُة عيسى  نوح، وقصُة  قّصُة  سل:  الرُّ من  الَعزِم  أويل 

عليهُم السالُم. وخرَج هذا الـجزُء كتابًا بُعنوان: «الربهاُن من َقصِص القرآن».

ُم فيه إن شاَء  الـجزء الرابع: «اللؤلُؤ والـَمرجاُن من َقصِص القرآن»، والذي سنتكلَّ
ٍد l، وهذا الـجزُء سيكوُن عىل مخِس مراحَل:  اهلُل تعاىل َعْن قّصِة نبيِّنا حممَّ

منا  الـمرحلة األوىل: «اللؤلؤ والـمرجان من قصص القرآن )1(»، والتي تكلَّ  
ريِة  السِّ «ثمراُت  بعنوان:  كتابًا  خَرَج  وقد  النَّبوّيِة  ريِة  السِّ َثَمراِت  عن  فيها 

النَّبوية».

وهذه   ،«)2( القرآن  َقصِص  من  والـمرجان  «اللؤلؤ  الثانية:  الـمرحلة   
الـمرحلُة ستكوُن عىل ثالثِة أقسام:

القسم األول: البِشاراُت النَّبوّيُة العاّمُة وهذا هو الكتاُب الذي بنَي يَديك.   

ِة رجااًل ونساًء وهذا الِقسُم الذي َنحُن يف  وَن بالـجنَّ القسم الثاين: الـُمبشَّ   
َصَدِد الـحديِث عنه اآلن، وسَيخرُج كتابًا قريبًا إن شاَء اهلُل تعاىل.

وَن بالّناِر رجااًل ونساًء وهذا القسُم هو الذي سنبدُأ  القسم الثالث: الـُمبشَّ   
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فيه إن شاَء اهلل تعاىل بعَد االنتهاِء من القسِم الثاين.

التي  وهي   «)3( القرآن  َقصِص  من  والـمرجاُن  ؤلُؤ  «اللُّ الثالثة:  الـمرحلُة   
ُم فيها إن شاَء اهلُل تعاىل، بعَد االنتهاِء من الـمرحلِة الثانيِة، وستكون  سنتكلَّ

بعنوان: «الـمُعجزاُت النَّبوّية».

التي  القرآِن )4(« وهي  ؤلُؤ والـمرجاُن من َقصِص  »اللُّ الرابعة:  الـمرحلُة   
ُم فيها إن شاَء اهلُل تعاىل، بعَد االنتهاِء من الـمرحلِة الّثالثِة، وستكوُن  سنتكلَّ

بعنوان: »الوصايا النَّبوّية».

ؤلُؤ والـمرجاُن من َقصِص القرآِن )5(« وهي التي  الـمرحلُة الـخامسة: «اللُّ  
ُم فيها إن شاَء اهلُل تعاىل، بعَد االنتهاِء من الـمرحلِة الّرابعِة، وستكون  سنتكلَّ

نَِّة«. بعنوان: »الّسريُة النَّبوّيُة الَعِطرة من القرآِن والسُّ

الثَّمراِت  عىل  ُف  التَّعرُّ هو:  النَّبوّيِة  البِشاراِت  عن  للحديِث  دفَعني  والذي 
روِس والعظاِت والعرِب التي تؤخُذ من بشاراِت النَّبيِّ l ومنها:  والفوائِِد والدُّ

الثمرات الـجليلة التي �شنقطفها -اإن �شاَء الله تعاىل- 

 

من درا�شتنا للب�شارات النب�ّية
اأوالً: �شالمُة العقيدِة �شرٌط اأ�شا�ٌس لتحقيِق ب�شائِر الـخرِي)1(

اأ- اأ�ش�ٌس وثَ�ابت:

شَع اهلُل تعاىل يوَم أن خلَق الـخلَق بأن ُيعَبَد وحَده ال شيَك له، فهو الواحُد 
مُد وما سواُه باطٌل وال َيستِحقُّ الِعبادة..، فكاَن أمُر التَّوحيِد هو  األحُد الفرُد الصَّ
الُم  الُة والسَّ ِة الـُمعتَقِد، فقد َبَعَث اهلُل تعاىل رسَله مجيعًا عليهم الصَّ األصَل يف صحَّ

)1( انظر كتاب «االستنارة بام جاء يف البشارة» )ص195(.
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، وأنزَل عليهُم الُكُتَب إلرشاِد الّضالِّنَي، وقد ألزَمهم  ريِق الـَحقِّ هلدايِة الّناِس إىل الطَّ
بكلمِة التَّقوى والتَّوحيد. قاَل تعاىل: )ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
: )پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٿ ٿ( ]األنبياء[ وقال عزَّ وجلَّ
الُة  ٺ ٺ ٿ( ]طه[، فهذا الـخطاُب مل يُكن لنبيِّ اهللِ موسى عليه الصَّ

الُم وإنام جَلميِع الـَخلق. والسَّ

وملا كاَن األمُر بااللتزاِم بديِن اهللِ تعاىل الـخاتِم، وهو اإلسالُم والذي جعَله 
: )ڃ ڃ چ چ چ( ]آل عمران:19[،  اهلُل تعاىل َمقبواًل عنَده بقولِه عزَّ وجلَّ

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  )ڦ   : وَجلَّ عزَّ  وقاَل 
فجاَء   ،l ٍد  نبيِّنا حممَّ ِة  الرَبِيَّ ُأنزَل عىل خرِي  والذي  ]آل عمران[ ..،  چ چ( 

يِن بالرضورة أنَّ أركاَن اإليامِن  بَعقيدِة التَّوحيِد الـخالِص، ومّما هو معلوٌم من الدِّ
سّتُة ورَدت يف قوِل الـُمصطفى l والتي َيُب اإليامُن فيها إيامنًا خالصًا لَتحقيِق 
َواْلَيْوِم  َوُرُسِلِه  َوُكُتبِِه  َوَمَلئَِكتِِه   ِ بِاللَّ ُتْؤِمَن  »َأْن   :l التَّوحيِد وهي يف قولِه  عقيدِة 
فقَد  هبا  وَعِمَل  وآمَن  َق  وصدَّ عرَفها  فَمن  ِه«)1(  َوَشِّ َخرْيِِه  بِاْلَقَدِر  َوُتْؤِمَن  اْلِخِر، 

َق عقيدَة التَّوحيد. حقَّ

ها أمورًا غيبّيًة؛ فاإليامُن باهللِ  ّتِة لَوجدناها كلَّ لنا يف أركاِن اإليامِن السِّ ولو تأمَّ
ليمِة وبام أخرَب به عن نفِسه تبارك  ، فقد ُعِرَف عزَّ وجلَّ بالِفطرِة السَّ تعاىل أمٌر غيبيٌّ
الُم، وبام بثَّ يف هذا الكوِن من  الُة والسَّ وتعاىل يف كتبِه وعىل لساِن رسِله عليهم الصَّ
دالئِل قدرتِه وعجائِب ُصنِعه وَخلِقه، فكلُّ ما يف هذا الكوِن َليدلُّ ِداللًة واضحًة 

. بأنَّ هناَك خالقًا عظياًم وهو اهلُل عزَّ وجلَّ

)1( متفق عليه: رواه البخاري )50(، ومسلم )8(.
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ولكنَّ  َنَرهم  فلم  بالَغيب،  إيامٌن  هبم  فاإليامُن  بالـمالئكِة  اإليامَن  لنا  تأمَّ ولو 
َمن  فمنهم  أعامهِلم؛  من  وبعضًا  الـَخلقّيِة  صفاِتُم  من  مجلًة  لنا   َ بنيَّ وجلَّ  عزَّ  اهلَل 
هو ُموّكٌل )باإلنساِن من حنِي كونِه نطفًة إىل آخِر أمِره، وهلم وله شأٌن آخر، فإهنم 
لامِت  لوَن بَتخليِقه، وَنقِله من طوٍر إىل طوٍر، وتصويِره، وحفِظه يف أطباِق الظُّ ُمَوكَّ
الثَّالِث وكتابِة رزِقه وعمِله، وأجِله، وشقاوتِه، وسعاَدتِه ومالزمتِه يف مجيِع أحوالِه، 
وإحصاِء أقوالِه وأفعالِه وحفِظه يف حياتِه وقبِض روِحه عَند وفاِتا، وعرِضها عىل 
وهم  الَبعِث،  وبعَد  الرَبزِخ،  يف  ونعيِمه  بعذابِه  لوَن  الـُموكَّ وهم  وفاطِره.  خالِقه 
لوَن بعمِل آالِت النَّعيِم والَعذاِب. وهم الـُمَثبِتوَن للَعبِد الـُمؤمِن بإذِن اهللِ  الـُموكَّ
نيا واآلخرِة  اُبوَن عنه، وهم أولياُؤه يف الدُّ موَن له ما َينفُعه والـُمقاتِلوَن الذَّ والـُمعلِّ
ه لَيقوى قلُبه، ويزداَد شكرًا،  ُيِبُّ ُيُروَنه يف مناِمه ما خياُفه لَيحذَره، وما  وهم الذين 
روَنه منه()1(، وقد  ، وُيذِّ ِّ وهم الذين َيِعدوَنه بالـَخرِي وَيدعوَنه إليه وَينَهوَنه عن الشَّ
الـمالئكِة ورئيُسهم من ُمقتىض  آمُر  q وهو  َتعاىل بأن اإليامَن بجربيَل  اهلُل   َ بنيَّ

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  )ژ  تعاىل:  قاَل  حيِح.  الصَّ اإليامِن 
ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
 ... ]البقرة[  ہ(  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

الم. لذا كاَن لزامًا علينا حتقيُق اإليامِن بالـمالئكِة عليهم السَّ

الـَموىل  أنَزهَلا  والتي  ِة  امويَّ السَّ بالُكتِب  اإليامُن  حيِح  الصَّ اإليامِن  لزوِم  ومن 
الُم، فام من رسوٍل إال وُأنِزَل عليه كتاٌب  الُة والسَّ عزَّ وجلَّ عىل رسِله عليهم الصَّ

يدعو قوَمه فيه إىل عبادِة اهللِ تعاىل. قاَل عزَّ وجلَّ يف كتابِه العزيِز: )ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ( ]األنبياء[، وقد ذكَر اهلُل 
تعاىل بعضًا من كتبِه التي ُأنِزَلت عىل بعٍض من رسِله يف القرآِن الكريِم فقد نزَلت 

)1( ما بني ) ( من كتاب «إغاثة اللهفان» البن القيم )130/2(.
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بوُر عىل داوَد عليه  الُة والسالم، ونزل الزَّ حُف عىل إبراهيَم وموسى عليهام الصَّ الصُّ
الة والّسالم، ونزَل اإلنجيل  الم، ونزلِت التوراُة عىل موسى عليه الصَّ الُة والسَّ الصَّ
الم، وخاِتُتها الُقرآُن الكريُم والذي ُأنزَل  الة والسَّ عىل عيسى ابِن مريَم عليه الصَّ

.l ِعىل خرِي الربّيِة حممِد بِن عبِداهلل

ِة الـَمذكورِة يف كتاِب اهللِ  امويَّ فَيجُب عىل الـُمسلِم أن ُيؤِمَن بتلَك الُكتِب السَّ
ُق هبا، والـمراُد بذلَك  الكتَب ولكّنا ُنصدِّ تلَك  نَر  إيامٌن غيبيٌّ فَنحُن مل  تعاىل وهو 
النُّسُخ األصلّيُة والتي َنزَلت عىل الـُمرسلنَي ... أما ما هو موجوٌد اليوَم بني أيدي 
أو  األناجيُل  وكذلَك  القديم(،  )الَعهِد  أو  بالتَّوراِة  ُيسّمى  مما  والنَّصارى  الَيهوِد 
وافَق  ما  إال  منها يشٌء  َيِصحُّ  باطلٌة وال  فإهنا مجيعًا  الـجديِد(  )الَعهِد  بـ  ُتسّمى  ما 
َة لَتحريِفها وَتبديِلها من ِقَبِل رهباِن الَيهوِد وقساوسِة النَّصارى. قاَل  نَّ القرآَن والسُّ

) ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ   : عزَّ وجلَّ
قائٍل:  من  عزَّ  وقاَل  ]البقرة[،  ېئ(  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڤ ڦ( ]آل عمران[ ... والنُّصوُص يف هذا األمِر كثريٌة إال أن الـحقيقَة واضحٌة 

. فال ُينِكُرها إال جاحٌد ُمتكربِّ

فِة أّنه ال َيصحُّ منها إال  نِة والـجامعِة يف تلَك الكتِب الـُمحرَّ ومعتقُد أهِل السُّ
ما أثَبتُه القرآُن الكريُم وما ذكَره الـُمصطفى l، وما كاَن دوَن ذلك فهو باطٌل وال 

ُينَسُب إىل اهللِ تعاىل يف أيِّ حاٍل من األحوال)1(.

)1( انظـر: «خمتـر كتاب إظهـار الـحق» للكريانـوّي اهلندي رمحه اهلل تعـاىل، اختصار وحتقيـق د. حممد أمحد 
ملكاوّي، ففيه بيان بطالن كتب اليهود والنصارى الـموجودة اآلن بني أيدي الناس. وانظر: «من رسائل 

الدعوة السلفية» )177/2(.
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مل  فنحن  بالَغيِب،  إيامٌن  فهو  الُم  والسَّ الُة  الصَّ عليهم  سِل  بالرُّ اإليامُن  وكذا 
l، أما  ٍد  نَر رسَل اهللِ تعاىل وأنبياَءُه إال َمن أنعَم اهلُل تعاىل عليهم برؤيِة نبيِّنا حممَّ
إيامنًا  الـمرَسلني  من  قبله  جاء  ومن   l به  ُيؤمنوا  أن  فَيجُب  بعَدهم  جاؤوا  َمن 
تعاىل،  هللِ  وأتقاُهم  وأعلُمهم  وأزكاُهم  وأكرُمهم  الـَخلِق  أفضُل  بأهنم  بالغيِب 
الـخالَص  التَّوحيَد  ُق  ُيقِّ أقواَمهم بام  سالَة وَنَصحوا  الرِّ غوا  وا األمانَة وبلَّ أدَّ وأهنم 

سِل؛ لقولِه: )ې ى ى  l خاتُم الرُّ نا حممًدا  نبيَّ تعاىل، وَيُِب اإليامُن بأن  هللِ 
َل  ُفضِّ وأنه  ]األحـــزاب:40[،  ۆئ(     ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
: ُأْعِطيُت  ْنبَِياِء بِِستٍّ ْلُت َعَل اأْلَ عىل سائِر األنبياِء والـُمرَسلنَي، ولقولِه l: »ُفضِّ
ْرُض َطُهوًرا  ْت ِلَ اْلَغَنائُِم، َوُجِعَلْت ِلَ اأْلَ ْعِب، َوُأِحلَّ ُت بِالرُّ َجَواِمَع اْلَكِلِم، َوُنِصْ
وَن«)1( ... فهذه انعٌم وفضائُل  بِيُّ النَّ ِبَ  َوُختَِم  ًة،  َكافَّ ْلِق  اْلَ إىَِل  َوُأْرِسْلُت  َوَمْسِجًدا، 
الـُمرَسلنَي  من  غرِيه  دوَن   l وحبيَبه  نبيَّه ورسوَله  هبا  وجلَّ  عزَّ  الباري  اختصَّ 

الُم أمَجعني. الُة والسَّ عليهم الصَّ

ّتِة اإليامُن باليوِم اآلخِر، وهو كذلَك إيامٌن غيبيٌّ َيُِب  ومن أركاِن اإليامِن السِّ
علينا اعتقاُده وتصديُقه، فَمن شكَّ بذلَك أو ارتاَب فهو ناقُص اإليامِن وَيُِب عليه 
ِة أو أنكَر بعضًا مما سَيقُع يف ذلَك اليوِم من  َح ُمعتقَده، وأما َمن أنكَره بالُكليَّ أن ُيصحِّ

ا لُكفره)2(. أموٍر أو حوادَث؛ فُيستتاُب ثالثَة أّياٍم، فإن تاَب وإال ُقتَِل حدًّ

: )ىب يب  فاإليامُن باليوِم اآلخِر ثابٌت يف كتاِب اهللِ تعاىل يف قولِه عزَّ وجلَّ
ٻ  ٻ  ٻ  مجٱ  حج  يث  ىث  مث  جث  يت  متىت  خت  حت  جت 
ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ 

)1( متفق عليه: رواه البخاري )335(، ومسلم )523(.
)2( انظـر: «أصـول الـمنهـج اإلسـالمي» )ص433(، و«الـموسـوعة الفقهيـة» )191/22-193( حتـت 

مصطلح )ردة(.
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ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ 
ڎ(    ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ 
]الصافات[، فالـمسلُم يؤمُن بالـَموِت وَسَكراتِه والـحياِة الرَبزخّيِة وهي أوُل منازِل 

ُل َمْنِزٍل ِمْن َمَناِزِل الِخَرِة، َفإِْن َنَجا ِمْنُه  اآلخرِة كام قاَل رسوُل اهللِ l: »إِنَّ الَقرْبَ َأوَّ
َفَم َبْعَدُه َأْيَسُ ِمْنُه، َوإِْن َلْ َيْنُج ِمْنُه َفَم َبْعَدُه َأَشدُّ ِمْنُه« َقاَل: َوَقاَل َرُسوُل اهللِ l: »َما 

َرَأْيُت َمْنَظًرا َقطُّ إاِلَّ َوالَقرْبُ َأْفَظُع ِمْنُه«)1(.

غرى  الصُّ الّساعِة  l من أشاِط  النَّبيُّ  ما ذكَره  اليوِم اآلخِر  ومن أحداِث 
والُكربى وقياِم الّساعِة، والبعِث والنُّشوِر وما جاَء فيهام من أهواٍل ذكَرها اهلُل تعاىل 
اُط وما قبَله من أحداٍث  َنها النَّبيُّ l. ومن تلَك األحداِث الرِّ يف كتابِه العزيِز وبيَّ
ه اهلُل تعاىل هلم ثوابًا من عنِده  ديَن، والذي أعدَّ وما بعَده من النَّعيِم للُمؤمننَِي الـُموحِّ
ُم وبئَس القراِر جزاًء بام  بوَن فام هلم إال جهنَّ عزَّ وجلَّ .. وأما الـُمعانِدوَن الـُمكذِّ
ُق  َعِمَلته أيدهيم، فمن ُمقتىض الـحكمِة أن يكوَن ذلك اليوُم اآلخُر لُيكافَأ الـُمصدِّ

ب. وُيازى الـُمكذِّ

هبا  اإليامُن  َيُِب  اآلخِر  اليوِم  يف  حمالَة  ال  سَتقُع  والتي  األحداِث  تلك  فكلُّ 
إيامنًا صادقًا صحيحًا ال ريَب فيه وال ِمرية. قاَل تعاىل: )ڤ ڤ ڤ ڤ 

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
الِل  ڇ ڇ ڇ( ]األنبياء[ .. وقد أخرَب اهلُل تعاىل عن َمصرِي الِفئَتنِي: أهِل الضَّ

: )ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  الِح بقولِه عزَّ وجلَّ وأهِل الصَّ
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
)1( حسن: رواه الرتمذي )2308(، وابن ماجه )4267(، وأمحد )63/1(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« 

.])2564(
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ى(  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ّنِة والـجامعة. حيُح من ُمعتَقِد أهِل السُّ ]الزمر[. وهذا هو الصَّ

ه من اهللِ تعاىل فهذا إيامٌن َغيبيٌّ كذلَك،  أما اإليامُن بالَقضاِء والَقدِر خرِيه وَشِّ
َيقُع له من أعامٍل وأحداٍث فهي بقضاِء  َبه، فكلُّ ما  ُينِكَره أو ُيكذِّ فليَس للَمرِء أن 

ېئ(   ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  )وئ   : وجلَّ عزَّ  قاَل  وقَدِره.  تعاىل  اهللِ 
ْرَض  َواأْلَ َمَواِت  السَّ ُلَق  َيْ َأْن  َقْبَل  َلئِِق  اْلَ َمَقاِديَر  الُل  l:»َكَتَب  ]التكوير[، ولقوله 

بَِخْمِسنَي َأْلَف َسَنٍة َقاَل َوَعْرُشُه َعَل اْلَاِء«)1(... ومن تلَك النُّصوِص َتتَِّضُح حقيقٌة 
واحدٌة، وهي أنَّ اهلَل تعاىل قد َكَتَب علينا أفعاَلنا وأقواَلنا وسائَر أموِرنا، وهذا حقٌّ 
إال أن هذا األمَر ال ُيعطي للَعبِد الـحقَّ يف أن َيرُتَك ما أمَر اهلُل تعاىل به، أو أن َيفعَل 
ما هنى اهلُل تعاىل عنه، فَمن احَتجَّ عىل فعِل الـمعايص وترِك األوامِر بَفهمِه الـخاطِئ 
قاَل  قاَل:   m طالٍب  أيب  بُن  عيلُّ  به  َث  َحدَّ فيام  ذلك  بياَن  فإِن  الـحديث،  هلذا 
ِة َوَمْقَعُدُه ِمَن النَّاِر«.  نَّ رسوُل اهللِ l: »َما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد إاِلَّ َوَقْد ُكتَِب َمْقَعُدُه ِمَن اْلَ

.)2(» ٌ ِ َأَفاَل َنتَِّكُل؟ َفَقاَل: »اْعَمُلوا َفُكلٌّ ُمَيسَّ َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل اهللَّ

قّوِة  بياِن  يف  األصيُل  األصُل  هي  الـُمعتَقِد  سالمَة  بأنَّ  ه  كلِّ ذلك  وَمرِجُع 
ّنِة والـجامعِة أنَّ اإليامَن َيزيُد بِالّطاعِة وَينقُص  اإليامِن وَضعِفه، إذ أّن ُمعتَقَد أهِل السُّ
العبَد  »إنَّ  أنه قاَل:   l النَّبيِّ  m عن  رداِء  الدَّ َوَرَد عن أيب  بالـَمعصيِة)3(، وقد 
َيُكْن  ل  َأْخَطَأُه  لُِيْخِطئُه، وما  َيُكْن  ل  ما أصاَبُه  أنَّ  َيْعَلَم  اإليمِن حتى  َحقيقَة  يبلُغ  ال 

)1( صحيح: رواه مسلم )2653(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري)4945(، ومسلم )2647(.

)3( انظـر: «منهاج أهل السـنة والـجامعة يف العقيـدة والعمل للعالمة األلباين، والعالمـة ابن العثيمني رمحهام 
اهلل تعـاىل». اعتنـاء أيب عبداهلل النعـامين األثري )ص48-50(، و«شح العقيـدة الطحاوية» البن أيب العز 

)ص373-379( ففيهام فوائد كثرية.
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َق به  حيُح الذي يُب أن يعتقَده الـمسلُم لُيحقِّ لُِيصيَبُه«)1(... فهذا هو الـُمعتَقُد الصَّ
نيا قبَل اآلخرة. َة فَينعَم هبا يف الدُّ بشائَر الـَموىل عزَّ وجلَّ ورسولِه l الـخريِّ

بلوِغ  يف  أساٌس  َشٌط  وبأنه  الـُمعتَقد  بِصّحِة  ُق  َيتعلَّ فيام  وبياُنه  ذكُره  تمَّ  مما 
نيا قبَل اآلخرِة؛ )فاإليامُن باهللِ تعاىل وأسامئِه وصفاتِه  بشائِر الـخرِي للمسلِم يف الدُّ
ُيثمُر للَعبِد حمّبَة اهللِ تعاىل وتعظيَمه الـُموجَبنِي للقياِم بأمِره واجتناِب هنيه، والقياُم 
للَفرِد  واآلخرِة  نيا  الدُّ يف  عادِة  السَّ كامُل  هبام  يصُل  هنيِه  واجتناُب  تعاىل  اهللِ  بأمِر 

والـُمجتمِع، قاَل تعاىل: )ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ( ]النحل[( ا.ه . )2(

ب- مناذُج من حتقيِق ب�شائِر الـخرِي بف�شِل �شالمِة العقيدِة:

من رمحِة اهللِ تعاىل بعباِده الّصالـِحنَي أن ذكَر هلم ما ُيسيلِّ به قلوهَبم الـحريى 
ُمفِرحًة  تارًة  تكوُن  والتي  األموِر،  تصاريِف  من  َيلَقوَنه  مما  نيا  الدُّ الـحياِة  هذه  يف 
ِة لَتطمئنَّ قلوهُبم وتدأ  وُأخرى غرَي ذلك، فأكرَمهم عزَّ وجلَّ بتلَك البشائِر الـخريِّ
.. فسالمُة الَعقيدِة يف نفوِس الـمؤمننَي هي الـِمفتاُح الذي ُتفَتُح فيه َبشائُر الـخرِي 

عىل العبِد الـمؤمِن، ومن أمثلتِها يف ذلَك ما ييل:
1- ما جاء يف كتاِب �هلل تعاىل:

ِة،  الـخريَّ الَبشائِر  من  الكثرَي  لَيجُد  وجلَّ  عزَّ  البارِئ  آياِت  يف  َل  الـمتأمِّ إن 
ومنها ما جاَء يف قولِه تعاىل: )ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

ڭ ۇ ۇ ۆ( ]الزمر[، ففي اآليَتنِي الـمذكورَتنِي بياٌن من الـموىل عزَّ وجلَّ 
)1( صحيح: رواه ابن أيب عاصم يف «السـنة« )246( هبذا اللفظ، ورواه أمحد )441/6( قريبًا  من هذا اللفظ 

]»ظل الـجنة» )246([.
)2( «عقيدة أهل السنة والـجامعة» ملحمد بن صالـح العثيمني رمحه اهلل تعاىل، )ص78-77(.
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َق قلُبه بعبادِة اهللِ تعاىل وحَده ال شيَك له، وَنبَذ ما سواه من  وُبشى لكلِّ من تعلَّ
الـَمعبوداِت التي تكوُن سببًا يف العذاِب؛ كعبادِة األوثاِن والنُّجوِم وكلِّ ما ُيعتقُد 
ي بشائِر الـخرِي  بأنه َيرُضُّ ويَنفُع من دوِن اهللِ تعاىل، فالتَّوحيُد الـخالُص شٌط لتلقِّ

نيا واآلخرة. يف الدُّ

علينا  فَيجُب  تعاىل  اهللِ  من  اهلدايِة  لتحقيِق  باالتباِع  أحقُّ  الـحقَّ  وإن  كام 
ُن األمَر بالواجباِت  اتِّباع َشِع اهللِ تعاىل بتوحيِده وتعظيِمه وعبادتِه )فاألمُر َيتضمَّ
وفعُل  حسٌن  الواجباِت  فعِل  عىل  االقتصاَر  أن  ريَب  وال  والـُمستَحّباِت، 
َب إىل اهللِ  بنَي وتقرَّ بَع األحسَن فاقتدى بالـمقرَّ الـُمستحّباِت مَعها أحسُن، وَمن اتَّ
أواًل  َقت  حتقَّ الُبشى  فهذه  بالُبشى()1(.  أحقَّ  كاَن  الفرائِض  بعَد  بالنَّواِفل  تعاىل 
هللِ  الـخالصِة  العبادِة  بَتحقيِق  ثم  الّشوائِب،  من  وسالمتِه  الـُمعتَقِد  صّحِة  بَسبِب 
ِب هبا إىل اهللِ تعاىل يف مجيِع أنواِع العبادات بام  واِب والتَّقرُّ باِع الـحقِّ والصَّ تعاىل يف اتِّ

حَتويه من فرائَض ونوافل.
2- �ل�صبع�َن �ألفًا �لذين يدخل�َن �لـجنَة دوَن ح�صاٍب:

البِشارِة  حتقيَق  بأن  ا  جليًّ واضحًا  مثاًل   l الكريُم  رسوُلنا  لنا  َب  َضَ لقد 
ل،  ِل عىل اهللِ تعاىل حقَّ التوكُّ َق التَّوحيَد الـخالَص ويف التوكُّ الّصالـحِة تكوُن ملَن َحقَّ
كُم  فعن ُحصنِي بِن عبِدالرمحِن m قال: كنُت عنَد سعيِد بن ُجَبرٍي m فقال: أيُّ
أنا، ثم قلت: أما أينِّ مل أُكن يف  البارحَة؟ قلت:  الذي رأى الكوكَب الذي انَقىض 
َلَك عىل ذلك؟  صالٍة ولكنِّي ُلدغُت، قال: فام صنعَت؟ قلت: اسرتَقيُت. قال: فام مَحَ
َثنا عن بريدَة  ؟ قلت: حدَّ عبيُّ َثكم الشَّ . قال: وما حدَّ عبيُّ َثناه الشَّ قلت: حديٌث حدَّ
ابِن الـحصيِب األسلميِّ أنه قال: ال ُرقيَة إال يف عنٍي أو مُحٍة، فقال: قد أحسَن َمن 

)1( «جمموع الفتاوى» )7/16( البن تيمية.
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َثنا ابُن عّباٍس n عن النَّبيِّ l قاَل: »ُعِرَضْت َعَلَّ  انتهى إىل ما َسِمَع، ولكن حدَّ
بِيَّ َلْيَس َمَعُه  ُجَلِن َوالنَّ ُجُل َوالرَّ بِيَّ َوَمَعُه الرَّ َهْيُط)1( َوالنَّ بِيَّ َوَمَعُه الرُّ َمُم َفَرَأْيُت النَّ اأْلُ
تِي، َفِقيَل ِل: َهَذا ُموَسى َوَقْوُمُه، َوَلِكْن  ْم ُأمَّ ُ َأَحٌد،  إِْذ ُرِفَع ِل َسَواٌد َعِظيٌم َفَظَنْنُت َأنَّ
ُفِق اْلَخِر، َفإَِذا َسَواٌد  ُفِق،  َفَنَظْرُت َفإَِذا َسَواٌد َعِظيٌم َفِقيَل ِل: اْنُظْر إىَِل اأْلُ اْنُظْر إىَِل اأْلُ
َواَل  ِحَساٍب  بَِغرْيِ  َة  نَّ اْلَ َيْدُخُلوَن  َأْلًفا  َسْبُعوَن  َوَمَعُهْم  ُتَك  ُأمَّ َهِذِه  ِل:   َفِقيَل  َعِظيٌم، 
َة بَِغرْيِ  نَّ ِذيَن َيْدُخُلوَن اجْلَ َعَذاٍب « ُثمَّ هَنََض َفَدَخَل َمْنِزَلُه َفَخاَض النَّاُس يِف ُأوَلئَِك الَّ
َوَقاَل   ،l   ِ َرُسوَل اهللَّ ِذيَن َصِحُبوا  الَّ ُهْم  َفَلَعلَّ َبْعُضُهْم:  َفَقاَل  َعَذاٍب  َواَل  ِحَساٍب 
ِ، َوَذَكُروا َأْشَياَء، َفَخَرَج  ُكوا بِاهللَّ ِذيَن ُولُِدوا يِف اإْلِْساَلِم َومَلْ ُيْشِ ُهْم الَّ َبْعُضُهْم: َفَلَعلَّ
ِذيَن اَل  وُه َفَقاَل: ُهْم الَّ وُضوَن ِفيِه َفَأْخرَبُ l  َفَقاَل: »َما الَِّذي َتُ  ِ َعَلْيِهْم َرُسوُل اهللَّ
َصٍن،  اَشُة ْبُن حِمْ ُلوَن«،َفَقاَم ُعكَّ ِْم َيَتَوكَّ وَن َوَعَل َربِّ ُ ُقوَن َواَل َيَتَطريَّ َيْرُقوَن)2( َواَل َيْسَتْ
َعَلنِي ِمْنُهْم، َفَقاَل: »َأْنَت ِمْنُهْم«، ُثمَّ َقاَم َرُجٌل آَخُر، َفَقاَل: اْدُع  َفَقاَل: اْدُع اهلل َأْن َيْ

اَشُة«)3(. ا ُعكَّ َعَلنِي ِمْنُهْم، َفَقاَل: »َسَبَقَك ِبَ اهلل َأْن َيْ

ِل  نُه من حتقيِق التَّوكُّ قيِة وما َيتضمَّ ُق بالرُّ وحتى َنَضَع األموَر يف نصاهِبا فيام َيتعلَّ
أو من عدِمه، فقد أمَجَل القوَل يف ذلَك اإلماُم ابُن قيِِّم الـجوزّيِة رمَحه اهلُل تعاىل بقولِه: 
)فإن النَّبيَّ l َجَعَل الَوصَف الذي َيستِحقُّ به هؤالِء دخوَل الـجّنِة بغرِي حساٍب 
م  وَن وعىل رهبِّ هو حتقيُق التَّوحيِد وَتريُده فال َيسألوَن غرَيهم أن َيرقَيهم وال َيتطريَّ
لوَن عىل اهللِ وحَده ال عىل غرِيه، وترُكهم  ِك، وَيتوكَّ ريُة نوٌع من الشِّ لوَن، والطِّ َيتوكَّ
ٌك« قاَل  ُة ِشْ رَيَ ِل عىل اهللِ كام يف الـحديِث »الطِّ َ هو من تاِم التَّوكُّ االسرتقاَء والتَّطريُّ

)1( الرهـط: عـدد يمـع من ثالثـة إىل عشة، وبعض يقول من سـبعة إىل عـشة. وقيل: مـا دون العشة من 
الرجال ال يكون فيهم امرأة. انظر: «لسان العرب» البن منظور )305/7(.

)2( هذه لفظٌة شاذة.
)3( متفق عليه: رواه البخاري )5752(، ومسلم )220( واللفظ ملسلم.
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 ، ُل ُينايف التَّطريُّ ِل، فالتَّوكُّ َوكُّ ، َوَلِكنَّ اهلل ُيْذِهُبُه بِالتَّ ا إاِلَّ َمن تطريَّ ابُن مسعوٍد: َوَما ِمنَّ
 l وَأِذَن l ِوأما ُرقيُة الَعنِي فهي إحساٌن من الّراقي. قد َرقى جربيُل رسوَل اهلل
فقاَل:  فيها،  واستأَذنوه  ٌك»)1(  ِشْ ِفيِه  َيُكْن  َلْ  َما  َقى  بِالرُّ َبْأَس  »اَل  وقاَل:  قى  الرُّ يف 
وإحساٌن،  َنفٌع  أهنا  عىل  َيدلُّ  وهذا  َفْلَيْفَعْل»)2(.  َأَخاُه  َيْنَفَع  َأْن  ِمْنُكْم  اْسَتَطاَع  «َمْن 
وذلك ُمستَحبٌّ مطلوٌب هللِ ورسولِه، فالّراقي حُمِسٌن والـُمسرَتقي سائٌل راٍج نفَع 
الَغرِي، والتَّوكل ُينايف ذلَك )فإن قيَل( فعائشُة قد َرَقت رسوَل اهللِ l وجربيُل قد 
رقاه، )قيل( أجل، ولكن هو مل َيسرَتِق وهو l مل َيُقل: وال يرقيهم راٍق وإنام قال: 
جِل الّثاين سدٌّ لباِب  «ال يطلبوَن من أحٍد أن يرقَيهم«، ويف امتناعه l أن يدعَو للرَّ
لِب، فإنه لو دعا لكلِّ َمن سأَله ذلَك فربَّام طلَبه َمن ليَس من أهِله .. واهلُل أعلم( الطَّ
َيُدلُّ  الذي  الـخالِص  التَّوحيِد  لَتحقيِق  الكامِل َمدعاٌة  ِل  التَّوكُّ )3(.. لذا فإن حَتقيَق 

نيا واآلخرة. ُة من نصيبِه يف الدُّ عىل سالمِة العقيدِة وبالّتايل كاَنت البِشارُة الـخريِّ
3- الت�شليم مبقت�شى الت�حيِد اأمٌر الزٌم لتحقيِق ب�شائِر الـخرِي:

ضا والـَمحّبِة اإلخالَص يف العبادِة، وحتقيُق صالـِح  إن من أهمِّ عالماِت الرِّ
لَنيِل  وذلَك  حيِح  الصَّ الـُمعتَقِد  بسالمِة  َمنوٌط  واألخروّيِة  منها  نيوّيِة  الدُّ األعامِل 
نيا قبَل اآلخرِة وال يكوُن هذا األمُر إال باالعتقاِد  األجِر والثَّواِب من اهللِ تعاىل يف الدُّ
ينفُعه  ال  فالـمخلوُق   .. الـَخلِق  ُجّهاُل  َيعتقُده  مما  غرِيه  دوَن  تعاىل  هللِ  بالوحدانّيِة 
ًدا هللِ تبارَك وتعاىل، فَعْن  لوكيُّ ما مل يُكن ُموحِّ عمُله التَّعبُّديُّ أو األخالقيُّ أو السُّ
ِة َيْقِري  اِهِليَّ ِ ْبَن ُجْدَعاَن َكاَن يِف اجْلَ ِ إِنَّ َعْبَد اهللَّ َعائَِشَة p َقاَلْت: ُقْلُت َيا َرُسوَل اهللَّ

)1( صحيح: رواه مسلم )2200(.
)2( صحيح: رواه مسلم )2199(. 

)3( ما بني ) ( من «حادي األرواح» البن قيم الـجوزية )ص92-93(، وانظر: «القول األمحد يف خصائص أمة 
حممد l» حلاي الـحاي حفظه اهلل تعاىل، )ص169-176(، ففيه الـخالصة والفائدة.
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ِسُن اجْلَِواَر َفَأْثَنْيُت َعَلْيِه َفَهْل َيْنَفُعُه َذلَِك؟  ِحَم َوُيْ ْيَف َوَيُفكُّ اْلَعايِنَ َوَيِصُل الرَّ الضَّ
يِن«)1(. : اللهمَّ اْغِفْر ِل َيْوَم الدِّ ُه َلْ َيُقْل َيْوًما َقطُّ َقاَل: َرُسوُل اهللِ l: «اَل، إِنَّ

َب العالمُة األلباينُّ رمحه اهلل تعاىل بقوله: )ويف الـحديِث داللٌة ظاهرٌة  وقد َعقَّ
عىل أنَّ الكافَر إذا أسلَم نفَعه عمُله الّصالـُح يف الـجاهلّيِة بخالِف ما إذا ماَت عىل 
كفِره فإنه ال َينفُعه بل َيَبُط بُكفِره .. وفيه دليٌل أيضًا عىل أن أهَل الـجاهلّيِة الذين 
ديِة ليسوا من أهِل الَفرتِة الذين مل تبُلغهم دعوُة الرسل، إذ  ماتوا قبَل البِعثِة الـُمحمَّ

لو كانوا كذلَك مل َيستِحقَّ ابُن َجدعاَن العذاَب وملا َحبَِط عمُله الّصالـح()2(.
l َر بها اللُه تعاىل ونبيُّه ثانياً: اغتناُم الـم�اطِن التي ب�شَّ

ها ملا استَطعنا  إن َأنُعَم اهللِ تعاىل عىل أّمِة الـُمصطفى l كثريٌة، ولو أَردنا َعدَّ
-َولُيعلِم  الـمثاِل  سبيِل  عىل  منها  جانبًا  سنذكُر  ولكن   ، وجلَّ عزَّ  فضِله  لعظيِم 
ابتداًء- هدانا اهلُل تعاىل و إّياكم، بأن العبَد ال يناُل األجَر والثَّواَب فيها إال بالـمعَتَقِد 
والشهرِة  والُسمعِة  الّرياِء  عِن  بعيدًا  تعاىل  اهلل  لوجِه  الـخالِص  والعمِل  الصحيِح 
سوُل l عىل اغتناِم الُفرِص النافعِة واستغالِل األوقاِت  نا الرَّ والـُخيالِء .. وقد حثَّ
اهلل  رسوُل  قاَل  قاَل:   n عّباٍس  ابِن  فعِن  اآلخرِة،  قبَل  نيا  الدُّ يف  العبَد  ينفُع  بام 
َتَك َقْبَل َسَقِمَك، َوِغَناَك  ٍس: َشَباَبَك َقْبَل َهَرِمَك، َوِصحَّ ًسا َقْبَل َخْ l: »اْغَتنِْم َخْ
َقْبَل َفْقِرَك، َوَفَراَغَك َقْبَل ُشْغِلَك، َوَحَياَتَك َقْبَل َمْوتَِك«)3(، ولقولِه l: »نِْعَمَتاِن 

ُة، َواْلَفَراُغ«)4(. حَّ َمْغُبوٌن ِفيِهَم َكثرٌِي ِمَن النَّاِس: الصِّ

)1( صحيح: رواه مسلم )214(، وأمحد )120/6(واللفظ ألمحد.
)2( ما بني ) ( من «سلسلة األحاديث الصحيحة» أللباين )98/1-99( برقم )249(.

)3( صحيح: رواه الـحاكم )7846(، ]«صحيح الرتغيب والرتهيب« )3355([.
)4( صحيح: رواه البخاري )6412(.والـمراد بقوله l )َمْغُبوٌن ِفيِهاَم( أي: حمسود من يكون فارغا صحيح 

البدن، ثم ال يمتثل أمر اهلل عزَّ وجلَّ أو اجتنب هنيه تبارك وتعاىل كحال كثري من الناس.
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نا اهلُل تعاىل عىل  ة والتي حثَّ قًا باغتناِم مواطِن البشائِر الـخريِّ وملا كاَن األمُر متعلِّ
االستفادِة منها فَحريٌّ بالعبِد الـمسلِم امتثاهُلا؛ كام يف قولِه تعاىل: )ٱ ٻ ٻ 
ٻٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ 
ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
فهذه   .. ]الـمؤمنون[  گ(  گ  گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ 
الوصايا وهذه الـخصاُل َيعِرُضها الـَموىل عزَّ وجلَّ لعباِده حتى َيغتنِموها يف حياِتم 
ُل يف كتاِب الباري  ُق فيهم نعامُؤه يف آخرِتم .. والـمتأمِّ فَينَعموا هبا يف ُدنياهم وَتتحقَّ
َقه اهلُل تعاىل لفهِمها والعمِل بام  عزَّ وجلَّ َيُِد فيه من البشائِر اليشَء الكثرَي، فَمن وفَّ

دَعت إليه فاَز ونجى.

َته إليها فيام  ه أمَّ أما بشائُر الـحبيِب الـمحبوِب حمّمِد بِن عبِداهللِ l فقد وجَّ
غرِي موقٍف أو مناسبٍة، فَعن عباَدَة m قاَل: إنَّ رسوَل اهلل l قاَل: »َمْن َعَبَد الَل 
َكاَة َوَسِمَع َوَأَطاَع َفإِنَّ الَل َتَعاىَل ُيْدِخُلُه ِمْن  َلَة َوآَتى الزَّ ُك بِِه َشْيًئا َفَأَقاَم الصَّ اَل ُيْشِ
َلَة  ُك بِِه َشْيًئا َوَأَقاَم الصَّ ِة َشاَء َوَلَا َثَمنَِيُة َأْبَواٍب، َوَمْن َعَبَد الل اَل ُيْشِ نَّ َأيِّ َأْبَواِب اْلَ
َوإِْن َشاَء  ُه  َرِحَ بِاْلَِياِر ]إِْن َشاَء  َأْمِرِه  ِمْن  َتَعاىَل  َفإِنَّ الل  َوَسِمَع َوَعَص  َكاَة  الزَّ َوآَتى 
الِة، وكذلَك إخراُج النِّصاِب  بُه[«)1(، ففي التَّوحيِد والـُمداومِة عىل شعريِة الصَّ َعذَّ
الـَمفروِض يف الـامِل وهو الـحقُّ الـَمعلوُم ألهِل الـحاجاِت، وتنفيُذ أحكاِم اهللِ 
الـمؤمننَي  ُمبتغى  وهي  ِة  الـجنَّ بدخوِل   َ ُبشِّ بذلَك  قاَم  من   ،l ورسولِه  تعاىل 

ديَن بإذِن اهللِ تعاىل. الـموحِّ

)1( حسن: رواه أمحد )325/5(،وابن أيب عاصم يف السنة )968(، ]»ظالل الـجنة« )968([.
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وال ُيمكُن أن َنغضَّ النَّظَر عن ثواِب وأجِر الـُمجاهديَن يف سبيِل اهللِ تعاىل 
ومل  الـجهاِد  ُتُه صادقًة يف  نيَّ كاَنت  ما  إذا  ُة  الـجنَّ الـَموعَد  فإن  وأنفِسهم،  بأمواهِلِم 
ُمتَّعددٌة  والبشائُر  كثريٌة  الباِب  هذا  يف  واألحاديُث  واآلياُت  سمعًة،  أو  رياًء  تُكن 
همَّ آمني. هداِء .. اللَّ وُمفِرحٌة، وإنا لَنسأُل الـَموىل عزَّ وجلَّ أن َيُمنَّ عليَنا بميتِة الشُّ

ِك بجامعِة الـمسلمنَي وبياِن فضِل االلتزاِم  ُق بالتَّمسُّ ومن بشائِره l فيام َيتعلَّ
َمَعِة  مَعهم: ما رواه عمُر بُن الـخّطاِب m قال: إنَّ النَّبيَّ l قال: »َعَلْيُكْم بِاْلَ
ْيَطاَن َمَع اْلَواِحِد َوُهَو ِمْن ااِلْثَننْيِ َأْبَعُد، َمْن َأَراَد ُبْحُبوَحَة  اُكْم َواْلُفْرَقَة، َفإِنَّ الشَّ َوإِيَّ

َمَعَة«)1(. ِة َفْلَيْلزِم اْلَ نَّ اْلَ

ُره  َينبغي عىل الـمسلِم االشتغاُل به قراءُة كتاِب اهللِ تعاىل وحفظُه وتدبُّ ومما 
أنٌس  به  َث  ما حدَّ ذلَك  وآياتِه، فمن  الكثرِي من سوِره  l فضائَل  النَّبيُّ   َ بنيَّ فقد 
اْفَتَتَح  اَم  ُكلَّ َفَكاَن  ُقَباَء،  َمْسِجِد  يِف  ُهْم  َيُؤمُّ كاَن  اأَلْنَصاِر  ِمَن  َرُجاًل  أن   قال:   m
َيْفُرَغ ِمْنَها، ُثمَّ  ا، اْفَتَتَح بِـ )ٱ ٻ ٻ ٻ(   َحتَّى  اَلِة هِبَ ْم يِف الصَّ َيْقَرُأ هَلُ ُسوَرًة 
َمُه َأْصَحاُبُه، َفَقاُلوا:  َيْقَرُأ بُِسوَرٍة ُأْخَرى َمَعَها، َوَكاَن َيْصَنُع َذلَِك يِف ُكلِّ َرْكَعٍة. َفَكلَّ
َأْن  ا  َفإِمَّ ُأْخَرى،  بُِسوَرٍة  َتْقَرَأ  َحتَّى  ِزيَك  ُتْ ا  َ َأهنَّ َتَرى  اَل  ُثمَّ  وَرِة،  السُّ ِذِه  هِبَ َتْقَرُأ  إِنََّك 
َأْن  َأْحَبْبُتْم  إِْن  بَِتاِرِكَها،  َأَنا  َما  َقاَل:  ُأْخَرى،  بُِسوَرٍة  َوَتْقَرَأ  َتَدَعَها  َأْن  ا  َوإِمَّ ا،  هِبَ َتْقَرَأ 
ُهْم  ا َفَعْلُت، َوإِْن َكِرْهُتْم َتَرْكُتُكْم. َوَكاُنوا َيَرْوَنُه َأْفَضَلُهْم، َوَكِرُهوا َأْن َيُؤمَّ ُكْم هِبَ َأُؤمَّ
. َفَقاَل: »َيا ُفَلُن؛ َما َيْمَنُعَك ِمَّا َيْأُمُر بِِه  وُه الـَخرَبَ بِيُّ l َأْخرَبُ ُه. َفَلـامَّ َأَتاُهُم النَّ َغرْيُ
وَرَة ِف ُكلِّ َرْكَعٍة ؟« َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ إيِنِّ  ِمُلَك َأْن َتْقَرَأ َهِذِه السُّ َأْصَحاُبَك؟ َوَما َيْ
ل فضَل اهلَل تعاىل  َها َأْدَخَلَك الـَجنََّة«)2(.. فتأمَّ َها. َفَقاَل َرُسوُل اهللِ l : »إِنَّ ُحبَّ ُأِحبُّ
)1( صحيـح: رواه الرتمـذي )2165(، وأمحـد)1/ 18(، ]»إرواء الغليـل« )215/6([، والـمـراد بقولـه: 
)بحبوحة الـجنة( أي: وسط الـجنة وأوسعها وخريها، انظر »النهاية يف غريب الـحديث واألثر«)98/1( 

و«الوايف« لعبد اهلل البستاين )ص28( بترف.
)2( حسن صحيح: رواه الرتمذي )2901(، والـحاكم )878(، ]»صفة الصالة« )85([.
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َة االعتقاِد سبٌب  ديَن فإن ثواَب قراءِتا وإخالَص التَّوحيِد وصحَّ عىل عباِده الـُموحِّ
حايبُّ لُسورِة )ٱ ٻ ٻ ٻ(    بام حتويه من صفاِت األلوهّيِة  يف حمّبِة هذا الصَّ
كاَنت سببًا يف دخولِه  ، وهي  عزَّ وجلَّ ِة  الِعزَّ لربِّ  فاِت  والصِّ بوبّيِة واألسامِء  والرُّ
َة، وبشارُة النَّبيِّ l له بذلَك دليٌل عىل صدِق توحيِده وإيامنِه .. ولذا َيُِب  الـجنَّ

ِر ألفاِظه ومعانيه. عىل العبِد أن َيستِغلَّ تلَك الُفرَص يف تالوِة القرآِن وحفِظه وتدبُّ

رّيِة  والذُّ واألحّبِة  األبناِء  فقِد  عىل  رِب  الصَّ يف  البِشارِة  مواِطَن  لنا  تأمَّ ولو 
لو  وُمتعّددًة  كثريًة  لوَجدناها  وجلَّ  عزَّ  الـخالِق  من  والثواِب  األجِر  واحتساِب 
َحرَص الَعبُد الـمسلُم عىل اقتناِصها والعمِل هبا لناَله ثواُب العمِل فيها، فمنها عىل 
بِيَّ l َوَمَعُه  سبيِل الـمثاِل: حديُث ُقّرَة الـمزينِّ m قال: إنَّ َرُجاًل َكاَن َيْأِت النَّ
َفَفَقَدُه  ُه.  ُأِحبُّ َيا َرُسوَل اهلل! َأَحبََّك اهلل َكاَم  َفَقاَل  ُه«  بِيُّ l: «َأُتِبُّ َلُه النَّ َفَقاَل  َلُه  اْبٌن 
  l ُّبِي ـِي: »َما َفَعَل اْبُن ُفَلٍن«، َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهللِ َماَت،  َفَقاَل النَّ بِيُّ l  َفَقاَل ل النَّ
ُجُل:   ِة إاِلَّ َوَجْدَتُه َيْنَتِظُرَك؟« َفَقاَل الرَّ نَّ بِيِه: »َأَما ُتِبُّ َأْن اَل َتْأِتَ َباًبا ِمْن َأْبَواِب اْلَ أِلَ
ُكْم»)1(... ودليُل ذلَك حديُث َأيِب  َنا ؟َقاَل: »َبْل لُِكلِّ ًة َأْم لُِكلِّ َيا َرُسوَل اهلل! َأَلُه َخاصَّ
l َقاَل: »إَِذا َماَت َوَلُد الَعْبِد َقاَل الُل  ُموَسى اأَلْشَعِريِّ m قال: إنَّ َرُسوَل اهللِ 
ِلََلئَِكتِِه: َقَبْضُتْم َوَلَد َعْبِدي؟ َفَيُقوُلوَن: َنَعْم، َفَيُقوُل: َقَبْضُتْم َثَمَرَة ُفَؤاِدِه؟ َفَيُقوُلوَن: 
َجَع، َفَيُقوُل الُل: اْبُنوا لَِعْبِدي  َنَعْم، َفَيُقوُل: )َماَذا َقاَل َعْبِدي؟( َفَيُقوُلوَن: َحَِدَك َواْسَتْ
ى الـخرَب أو  وُه َبْيَت الـَحْمِد»)2(... وهذا األجُر مشوٌط ملَن تلقَّ ِة، َوَسمُّ َبْيًتا ِف الـَجنَّ
دمَة األوىل فَحِمَد اهلَل تعاىل عىل قضائِه وقدِره واسرتجَع بقولِه: إّنا هللِ وإنا إليه  الصَّ

راجعوَن، هللِ ما أخَذ، وهللِ ما أعَطى، وكلُّ أمٍر عنَده بكتاب.

)1( صحيح: رواه أمحد )436/3(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )2007([.
)2( حسـن لغـريه: رواه الرتمذي )1021(، وأمحـد )415/4(، وعبد بن محيـد )551(، ]»صحيح الرتغيب 

والرتهيب«)2012([.
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ومن مواطِن بشائِر الـخرِي والتي َيُِب عىل العبِد اغتناُمها ما َيدخُل يف دفِع 
وغرُيها،  الـُمنكِر  عن  والنَّهُي  بالـَمعروِف  األمُر  وكذلَك  الـُمسلِمنَي  عن  األذى 
قاَل  قاَل:   m هريرَة  أيب  فعن  عظيٌم،  اهللِ  عنَد  َفضَلها  لكنَّ  يسريٌة  ألعامٌل  وإهنا 
نَيَّ َهَذا  َنحِّ أَلُ  ِ l: »َمرَّ َرُجٌل بُِغْصِن َشَجَرٍة َعَل َظْهِر َطِريٍق َفَقاَل: َواللَّ رسوُل اهللِ 
نََّة«)1(، ويف فضِل األمِر بالـَمعروِف والنَّهي عن  َعِن اْلُْسِلِمنَي اَل ُيْؤِذهيِْم َفُأْدِخَل اْلَ
ُمَك ِف  الـمنكِر حديُث أيب ذرٍّ الِغفاريِّ m مرفوًعا عن النَّبيِّ l أنه قاَل: »َتَبسُّ
َوإِْرَشاُدَك  َصَدَقٌة،  اْلُْنَكِر  َعِن  ُيَك  َوَنْ بِالـَمْعُروِف  َوَأْمُرَك  َصَدَقٌة،  َلَك  َأِخيَك  َوْجِه 
َلَك َصَدَقٌة،  الَبَصِ  ِديِء  الرَّ ُجِل  لِلرَّ َك  َوَبَصُ َلَك َصَدَقٌة،  َلِل  الضَّ َأْرِض  ِف  ُجَل  الرَّ
ِريِق َلَك َصَدَقٌة، َوإِْفَراُغَك ِمْن َدْلِوَك ِف  ْوَكَة َوالَعْظَم َعِن الطَّ َوإَِماَطُتَك الـَحَجَر َوالشَّ
َدْلِو َأِخيَك َلَك َصَدَقٌة«)2(. فهذه األعامُل وإن كاَنت يسريًة فإن األجَر والثواَب هبا 

عميٌم، يناُله العبُد يف دنياه وآخرتِه بفضِل اهللِ تعاىل وكرِمه. 

حديُث  فمنها  البشائِر؛  من  الِم  السَّ وإفشاِء  العبادِة  باِب  يف  َيدخُل  ما  أما 
لَم،  َن، َوَأْفُشوا السَّ ْحَ عبداهللِ بِن عمٍرو m قال: قاَل رسوُل اهلل l: »اْعُبُدوا الرَّ
بتلَك األجوِر  الـَموىل عزَّ وجلَّ  أكرَم  فام   .. اْلَِناَن«)3(  َتْدُخُلوا  َعاَم،  الطَّ َوَأْطِعُموا 

.l العظيمِة والتي بشَّ هبا الـُمصطفى

ُق يف االستغناِء عن الـخلِق وعدِم  َيتعلَّ ومن مغانِم بشائِر الـخرِي الكثريِة ما 
َد به ثوباُن  ِل عىل اهللِ تعاىل: ما َتَعهَّ سؤاهِلم شيئًا، وهو ما يدخُل يف باِب ُحسِن التَّوكُّ
َل َلُه  َل ِل َأْن اَل َيْسَأَل النَّاَس َشْيًئا َوَأَتَكفَّ m قاَل: قاَل رسوُل اهلل l: »َمْن َتَكفَّ

)1( صحيح: رواه مسلم )1914(.
)2( صحيح: رواه الرتمذي )1956(، وابن حبان )529(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )2685([.

)3( صحيـح لغـريه: رواه البخـاري يف «األدب الـمفـرد» )981(، والبـزار )2402(، وابـن حبـان )489(، 
]»صحيح الرتغيب والرتهيب«)2698([.
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 m نَِّة«، َفَقَلت: َأَنا.. َفَكاَن اَل َيْسَأُل َأَحًدا َشْيًئا)1(.. وما كاَن ذلَك عن ثوباَن بِاْلَ
إال ألنه قد عاهَد النَّبيَّ l حتى يناَل فضَل بِشارتِه له.

فقد  أيضًا  هبا  َمشموالٌت  فالنِّساُء  الـخرِي  بشائِر  يف  مغانَم  جاِل  للرِّ أن  وكام 
ڻ  )ڻ  تعاىل:   قاَل  واآلخرِة،  نيا  الدُّ يف  طّيبٍة  ببشائَر  تعاىل  اهلُل  هنَّ  َخصَّ
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ(  ]األحزاب[ ... فهذه 
إناثًا،  أم  كانوا  ذكورًا  الـمؤمننَي  عباِده  عىل  تعاىل  اهللِ  فضِل  عظيِم  عىل  دليٌل  اآليُة 

فالـحمُد هلل عىل آالئِه وَنعامئِه عزَّ وجل.

ذكرنا  فقد  الـُمسلِمنَي،  لنِساِء  كثريٌة  فهي   l الـُمصطفى  أحاديُث  أما 
بالـجّنِة  اِت  الـُمبشَّ النِّساِء  لتلَك  نامذَج  ذكِر  مَع  الـخرِي  بشائِر  يف  منها  جوانَب 
. فعن عمِرو بِن العاِص  تريًا وتعريضًا. وُنجِمُل القوَل عن تلك النِّساِء وِصَفتِهنَّ
ْعِب إِْذ َقاَل: »اْنُظُروا، َهْل َتَرْوَن  ِ l يِف َهَذا الشِّ m قال: َبْيَناَم َنْحُن َمَع َرُسوِل اهللَّ
،  َفَقاَل َرُسوُل اهللِ  ْجَلنْيِ ُر امْلِْنَقاِر َوالرِّ َشْيًئا؟« َفُقْلَنا: َنَرى ِغْرَباًنا ِفيَها ُغَراٌب َأْعَصُم َأمْحَ
َة ِمْن النَِّساِء إاِلَّ َمْن َكاَن ِمْنُهنَّ ِمْثَل َهَذا اْلُغَراِب ِف اْلِغْرَباِن«)2(. نَّ l: »اَل َيْدُخُل اْلَ

َة من النِّساِء إال َمن كاَنت عىل إيامٍن  والـمراُد من ذلك: بأنه ال يدخُل الـجنَّ
النِّساء. هلذا ذكَر  قليٌل يف جانِب  نّيٍة، وهذا  وَورٍع وُتقى وحسِن عبادٍة وإخالِص 

)1( صحيـح: رواه أبـو داود )1643(، وأمحد )275/5-276(، ]»صحيـح الرتغيب والرتهيب«)813([. 
ورواه ابـن ماجـه )1837( بلفظ خمتلف وزاد يف آخره: فكان ثوبان يقع سـوطه، وهـو راكب، فال يقول 

ألحد: ناولنيه، حتى ينزل فيأخذه.
)2( صحيح: رواه أمحد )197/4(، وأبو يعىل )7343(، ]»السلسلة الصحيحة«)1850([.
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ِق اهلَل  الـُمصطفى l بأن النِّساَء أكثُر أهِل الّناِر .. فلَتحَذِر الـمسلمُة من ذلَك ولَتتَّ
ا. َ تعاىل رهبُّ

ومن مواِطِن بشائِر الـخرِي ومغانِمها والتي حريِّ بالَعبِد الـمسلِم األخُذ هبا 
ُق بفضِل  ِض لَنَفحاِت الـَموىل عزَّ وجلَّ فيام َيتعلَّ لنيِل األجِر والثَّواِب وذلَك بالتَّعرَّ

كِر وكثرِة االستغفار. وهي كثريٌة؛ منها قوُله تعاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ  الذِّ
الـحافُظ  قال  ]الكهف[  ٺ(    ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
واحٍد  بُن جبرٍي وغرُي  عّباٍس وسعيُد  ابُن  )قاَل  تفسريِه  تعاىل يف  اهلُل  رمَحه  كثرٍي  ابُن 
لواُت الـخمس، وقاَل عطاُء بُن أيب رباٍح  الـحاُت: الصَّ لِف: الباقياُت الصَّ من السَّ
وسعيُد بُن جبرٍي وابُن عّباس: الباقياُت الّصالـحات: سبحاَن اهلل، والـَحمُد هلل، وال 
 l َِث بأنه َسِمَع رسوَل اهلل إلَه إال اهلُل، واهلُل أكرب ... فعن أيب أيوٍب األنصاريِّ حدَّ
لُم، َفَقاَل: َيا ِجرْبِيُل  لُة والسَّ َي ِب َمَرْرُت بِإِْبَراِهيَم عليه الصَّ وهو يقوُل: »َلْيَلَة ُأْسِ
َأْن ُيْكثُِروا ِمْن  َتَك  َب ِب، َوَقاَل: ُمْر ُأمَّ َم َعَلَّ َوَرحَّ ٌد، َفَسلَّ مَّ َمْن َهَذا َمَعَك؟ َقاَل: ُمَ
َة  ِة؟ َقاَل: ال َحْوَل َوال ُقوَّ نَّ ِة، َفإِنَّ ُتْرَبَتَها َطْيَبٌة َواِسَعٌة، َفُقْلُت: َوَما َغْرُس اْلَ نَّ َغْرِس اْلَ
 :l إاِل بِاللِ«)1( .. وَيدَعُم ذلك قوُل أيب موسى األشعريِّ قاَل: قاَل يل رسوُل اهلل
نَِّة؟« َفُقْلُت:  نَِّة -َأْو َقاَل- َعَل َكْنٍز ِمْن ُكُنوِز اْلَ َك َعَل َكِلَمٍة ِمْن ُكُنوِز اْلَ َأُدلُّ »َأاَل 

 .)2(»ِ َة إاِلَّ بِاللَّ َبىَل، َفَقاَل: »اَل َحْوَل َواَل ُقوَّ

ما   .. باالستغفاِر  تعاىل  اهللِ  إىل  اإلنابِة  إىل  الـُمبادرِة  l يف فضِل  قوُله  أما 
رواه أبو هريرَة m أن النَّبيَّ l كاَن يقوُل: »واللِ إينِّ ألسَتغِفُر الَل َوَأُتوُب إليِه 
َ النَّبيُّ l بنعمٍة  ٍة»)3(... ليَس هبذا فَحسب، فقد بشَّ ف الَيوِم أكثَر ِمن َسبعنَي َمرَّ

)1( صحيح لغريه: رواه أمحد )418/5( وابن حبان )821(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب«)1583([.
)2( صحيح: رواه مسلم )2704(.

)3( صحيح: رواه البخاري )6307(.
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أمامَة  أيب  فعن  واستغفاٍر،  بتوبٍة  خطيئَته  تدارَك  ملَن  وجلَّ  عزَّ  الـموىل  أنعِم  من 
اْلَقَلم ِسّت َساَعات  l قاَل: »إِنَّ َصاحب الشَمل لرْيَفع  النَّبيَّ  m أنَّ  الباهيلِّ 
كتبَها  َوإاِلَّ  َعنُه  َأْلَقاَها  ِمْنَها  الل  واستغفر  َندم  َفإِن  اْلـُمخطئ  اْلـُمسلِم  الَعْبد  َعن 
ٍة؟ فللِه  ِة من منَّ َواِحَدة»)1(.. فهل بعَد هذا الفضِل من َفضٍل؟ وهل بعد هذه الـمنَّ

كُر عىل نعمِة اإلسالم. الـحمُد والشُّ

فضِل  يف  قوُله  األعامِل:  صالـِح  اغتناِم  يف   l الـُمصطفى  بشائِر  ومن 
ُأ َفُيْبِلُغ َأْو َفُيْسبُِغ اْلَوُضوَء ُثمَّ َيُقوُل: َأْشَهُد َأْن اَل  الوضوِء: »َما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد َيَتَوضَّ
َمنَِيُة َيْدُخُل ِمْن  ِة الثَّ نَّ ِ َوَرُسوُلُه، إاِلَّ ُفتَِحْت َلُه َأْبَواُب اْلَ ًدا َعْبُد اللَّ مَّ إَِلَه إاِلَّ الل َوَأنَّ ُمَ

ه اهلُل تعاىل له. َ ا َشاَء«)2(... وهذا وال شكَّ َمغَنٌم عظيٌم سهٌل يسرٌي عىل َمن يسَّ َ َأهيِّ

َث به أبو هريرَة m قال:  سوُل l نساَء الـمؤمننَي: ما حدَّ َ به الرَّ ومما َبشَّ
َنْت َفْرَجَها،  َسَها، َوَصاَمْت َشْهَرَها، َوَحصَّ ِت اْلَْرَأُة َخْ قال رسوُل اهلل l: »إَِذا َصلَّ
العظيمُة  البِشارُة  فهذه  َشاَءْت«)3(،  ِة  نَّ اْلَ َأْبَواِب  َأيِّ  ِمْن  َدَخَلْت  َبْعَلَها،  َوَأَطاَعْت 
نيا والـَمغفرِة  عادِة يف الدُّ ضا والسَّ والتي حريٌّ بالـمرأِة الـمسلمِة اغتناُمها لتنعَم بالرِّ

والنَّعيِم يف اآلخرة.

 َ َبشَّ والتي  بانّيِة  الرَّ النََّفحاِت  بعِض  َجنباِت  يف  الَقصريِة  حلِة  الرِّ هذه  وبعَد 
الـَموىل  نسأُل   .. اغتناِمها  إىل  أمَته   l ٌد  حممَّ الـحبيُب  ودعا  عباَده،  تعاىل  اهلُل  هبا 
َقنا للَعمِل هبا وسائَر إخوانِنا الـمسلمنَي، وأَخواتِنا الـُمسلامِت  جلَّت قدرُته أن ُيوفِّ
ِة الـُمصطفى l والتي َيُِب عىل الـمسلِم أن  .. وهذه البشائُر وأمثاهُلا كثريٌة يف سنَّ

ِ األحواِل والـمآل. َيغتنَِمها قبَل تغريُّ
)1( حسن: رواه الطرباين يف الـمعجم الكبري )7765(، ]»صحيح الـجامع«)2079([.

)2( صحيح: رواه مسلم )234(.
)3( حسن لغريه: رواه أمحد )191/1( من حديث عبد الرمحن بن عوف، وابن حبان )4163( من حديث أيب 

هريرة ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1931([.
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ثالثاً: اجتناب االأعماِل التي ت�ؤدي اإىل العذاِب والهالِك

ِت التَّعاليُم اإلسالمّيُة بُمجمِلها باألمِر بأداِء صالـِح األعامِل والُبعِد  لقد اهتمَّ
ظاِهرها  يف  كانت  ولو  منها  عباَده  وجلَّ  عزَّ  الـَموىل  َر  حذَّ فقد  وهلذا  سيِّئِها،  عن 

يِة، قال تعاىل: )گ گ گ ڳ  بالنَّ العمِل مقروٌن  َقبوَل  فإن  الـحسُن.  العمُل 
ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
القرطبيُّ  اإلماُم  القوَل  ذكَر  وقد  ]الكهف[...  ۋ(  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
اًل ذلك بقولِه: )األمُر فيه مسألتان: األوىل: فيه داللٌة عىل أن من  رمَحه اهلُل تعاىل مفصِّ
الّناِس َمن َيعمُل العمَل وهو َيظنُّ أنه حُمِسٌن وقد َحبَِط سعُيه، والذي ُيوجُب إحباَط 
عِي إما فساُد االعتقاِد أو الـُمراءاُة والـمراُد هنا الُكفُر.. والثانيُة: والـمعنى أهنم  السَّ
ال ثواَب هلم وأعامهُلم ُمقاَبلٌة بالَعذاِب، فال حسنَة هلم ُتوَزُن يف موازيِن القيامِة، وَمن 

ال َحسنَة له فهو يف الّناِر()1(.

َر منها الـَموىل عزَّ وجلَّ خلَقه بأال َيَقعوا  واآلياُت يف هذا األمِر كثريٌة وقد حذَّ
ثانيًا .. أما ما جاَء عىل لساِن  فيها فُتسبَِّب هلم الـحسَة والنَّدامَة أواًل ثم العذاَب 

الـُمصطفى l يف هذا، فَسنأت عىل ذكِر بعِضه بإذنِه تعاىل.

نِب والـَمعصيِة  إن الـمأموَل من العباِد اجتناُب كلِّ ما من شأنِه إيقاُعهم بالذَّ
حتى ال َيستِحّقوا هبا العذاَب، ومن رمحِة اهللِ تعاىل بعباِده أن أرسَل إليِهم رسواًل 
ُرهم من سيِّئها. قاَل عزَّ وجلَّ يف صفِة  ُ هلم حَماسَن األعامِل وُيذِّ من أنفِسهم ُيبنيِّ

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  )ڄ  سرَيمُحهم:  الذين 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

)1( «الـجامع ألحكام القرآن» لإلمام القرطبي )65/11-66( بترف.
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ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ں ڻ ڻ( ]األعراف[ .. فُمتابعُته l واجبٌة عىل مجيِع الَبِش، بل َجَعَل 
واآلخرِة،  نيا  الدُّ يف  والـُخساِن  العذاِب  يف  لَنفِسه  ُموِقعًا  عصاه  َمن  تعاىل  اهلُل 
إاِلَّ  ُمَعاًف  تِي  ُأمَّ »ُكلُّ  َيُقوُل:   l اهللِ  َرُسوَل  َسِمْعُت  قاَل:   m هريرَة  أيب  فعن 
ُه  َسَتَ َوَقْد  ُيْصبَِح  ُثمَّ  َعَمًل  ْيِل  بِاللَّ ُجُل  الرَّ َيْعَمَل  َأْن  اْلَُجاَهَرِة  ِمْن  َوإِنَّ  اْلَُجاِهِريَن 
ُه َوُيْصبُِح  َربُّ ُه  َيْسُتُ َباَت  َوَقْد  اْلَباِرَحَة َكَذا َوَكَذا  ُفَلُن َعِمْلُت  َيا  َفَيُقوَل:  َعَلْيِه،  الل 

ِ َعْنُه«)1(. َيْكِشُف ِسْتَ اللَّ

َ اهلُل تعاىل َمن آذاه باهَلالِك والـُخساِن يف الـحياِة  ليَس هذا فَحْسب؛ فقد َبشَّ
: )ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  نيا ويف اآلخرِة. قاَل عزَّ وجلَّ الدُّ
ژ ژ ڑ ڑ ک ک( ]األحزاب[، وقد يكوُن اإليذاُء َمقروًنا بالَعمِل 
الِة فعن الّسائِب بِن خاّلٍد m قال: إنَّ َرُجاًل َأمَّ  وإن كاَن صاحُبه من أهِل الصَّ
ِ l ِحنَي َفَرَغ:  ِ l َيْنُظُر إليه، َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ َقْوًما َفَبَصَق ِف اْلِقْبَلِة َوَرُسوُل اهللَّ
 ِ وُه بَِقْوِل َرُسوِل اهللَّ ْم َفَمَنُعوُه َوَأْخرَبُ َ هَلُ »اَل ُيَصلِّ َلُكْم«. َفَأَراَد َبْعَد َذلَِك َأْن ُيَصىلِّ
آَذْيَت  إِنََّك   « َقاَل:  ُه  َأنَّ َوَحِسْبُت  »َنَعْم«.  َفَقاَل   l لَِرُسوِل اهللِ  َذلَِك  َفَذَكَر   ،l

الَل َوَرُسوَلُه«)2(.

ُك  والـمراُد بإيذاِء اهللِ تعاىل ما َيقُع من العباِد من عظائِم األموِر، وأكرُبها الشِّ
ِك،  ْ َكاِء َعْن الشِّ َ باهللِ تعاىل. قاَل رسوُل اهلل l: َقاَل اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىَل: »َأَنا َأْغَنى الشُّ

)1( صحيح: رواه البخاري )6069(.
)2( صحيح لغريه: رواه أبو داود )481(، وابن حبان )1636(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )288([.

ث رمحه اهلل تعاىل: )معنـاه أي اإليذاء خياطبني من القـول -أو الفعل- بام  وقـال اإلمام القرطبـي الـمحدِّ  
يتـأذى مـن يـوز يف حقه التـأذي، واهلل منزه عـن أن يصل إليـه األذى، وإنام هذا من التوسـع يف الكالم. 

والـمراد أن من وقع ذلك منه تعرض لسخط اهلل( نقال عن»فتح الباري« )739/8( رقم )4826(.
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َكُه«)1(، وعن أيب هريرَة m عن  َك ِفيِه َمِعي َغرْيِي َتَرْكُتُه َوِشْ َمْن َعِمَل َعَمًل َأْشَ
َك ب كاَن َقليُلُه َوَكثرُيُه  َكاِء، مْن أْشْ َ النَّبيِّ l قاَل: »قاَل الُل تعاىل: َأَنا َأْغَنى الشُّ
َلُه«)2(.. فهذا التَّحذيُر من النَّبيِّ l يدلُّ داللًة واضحًة عىل سوِء العاقبِة، وهو يف 

واقِع األمِر إيذاٌء للَعبِد من نفِسه فهو الـخارُس أواًل وآخرًا.

انتهاٍك ملحارم اهلل  النَّاِس من  ومما ُيسبُِّب العذاَب واهلالَك ما يقوُم به بعُض 
ْعَلَمنَّ  »أَلَ  :l اهلل  قال رسوُل  قال:   m ثوباَن  فعن  اآلخرين،  غياب  تعاىل يف 
اَمَة بِيًضا، َفَيْجَعُلَها الل َعزَّ  تِي َيْأُتوَن َيْوَم اْلِقَياَمِة بَِحَسَناٍت َأْمَثاِل ِجَباِل ِتَ َأْقَواًما ِمْن ُأمَّ
ِهْم َلَنا،  َأْن اَل َنُكوَن  ِ! ِصْفُهْم َلَنا، َجلِّ َوَجلَّ َهَباًء َمْنُثوًرا«، َقاَل َثْوَباُن:  َيا َرُسوَل اهللَّ
ْيِل  ْم إِْخَواُنُكْم، َوِمْن ِجْلَدتُِكْم، َوَيْأُخُذوَن ِمَن اللَّ ُ ِمْنُهْم َوَنْحُن اَل َنْعَلُم، َقاَل: »َأَما إِنَّ
ِ اْنَتَهُكوَها«)3(، فهؤالء الـُمعَتدوَن  ُهْم َأْقَواٌم إَِذا َخَلْوا بَِمَحاِرِم اللَّ َكَم َتْأُخُذوَن، َوَلِكنَّ
هم وجهَرهم فَوَقعوا يف حمارِم اهللِ تعاىل فأذهَب اهلُل  اعتَقدوا بأن اهلَل تعاىل ال َيعلُم رِسَّ

ِء. عزَّ وجلَّ صالـَح أعامهِلم جزاًء لعمِلهم السَّ

لِم لوَجدناه من حُمبِطاِت األعامِل، لقولِه عزَّ وجلَّ  رنا يف عاقبِة الظُّ ولو تفكَّ
َبْيَنُكْم  َوَجَعْلُتُه  َنْفِس  َعَل  ْلَم  الظُّ ْمُت  َحرَّ إيِنِّ  ِعَباِدي!  : -»َيا  الُقديسِّ الـحديِث  يف 
نيا قبَل  لَم من ُمسبِّباِت اهلالِك يف الدُّ ًما َفَل َتَظاَلُوا «)4(، وقد عدَّ النَّبيُّ l الظُّ رَّ ُمَ
اآلخرة، فعن أيب أمامَة الـحارثيِّ m قال: قاَل رسوُل اهللِ l: »َمْن اْقَتَطَع َحقَّ 
نََّة«، َفَقاَل َلُه َرُجٌل: َوإِْن  َم َعَلْيِه اْلَ اَر َوَحرَّ اْمِرٍئ ُمْسِلٍم بَِيِمينِِه، َفَقْد َأْوَجَب الل َلُه النَّ

)1( صحيح: رواه مسلم )2985(.
)2( صحيح: رواه الطيالس )2559(. انظر »صحيح األحاديث القدسية« للصبابطي )28-27(.  

]»السلسـلة   ،)4632( األوسـط  الـمعجـم  يف  والطـرباين   )4245( ماجـه  ابـن  صحيـح:رواه   )3(
الصحيحة«)505([.

)4( صحيح: رواه مسلم )2577(.
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ُح الـمراَد  َكاَن َشْيًئا َيِسرًيا َيا َرُسوَل اهللِ؟ َقاَل: »َوإِْن َقِضيًبا ِمْن َأَراٍك«)1(، ومما ُيوضِّ
ُمرَساًل   m محِن  عبِدالرَّ بُن  القاسُم  به  َث  حدَّ ما  أماَمة  أيب  حديِث  يف  بالَيمنِي 
عن النَّبيِّ l قاَل: »َمْن َقَطَع َرِحًا أو َحَلَف عل يمنٍي فاجرٍة، رأى وباَلُه قبَل أْن 
َيموت«)2(. وهذه وال شكَّ أعامٌل حُمبِطٌة للحسناِت وُمْذِهبٌة هلا وموجبٌة للعقاِب 

نيا قبَل اآلخرة. يف الـحياِة الدُّ

إيذاُء   l الـُمصطفى  منها  َر  حذَّ والتي  الـُمهلكِة  باألعامِل  ُق  َيتعلَّ وفيام 
من  الـمؤذي  كان  وإن  األقواِل  أو  باألفعاِل  سواًء  الـجرياَن  سيَّام  ال  اآلخريَن 
دقة، فعن أيب هريرة m قال: قال رجٌل: يا رسوَل  يام والصَّ الِة والصِّ أهِل الصَّ
ُتؤذي جرياهَنا  أهّنا  ُيذَكُر من كثرِة صالِتا وصياِمها وصدقتِها غري  إنَّ فالنَة  اهللِ! 
بلساهِنا؟ قال: »ِهَي ف الّناِر« قال: يا رسوَل اهللِ، فإن فالنَة ُيذَكُر من قّلِة صياِمها 
قال:  بلساهِنا؟  تؤذي  وال  اأَلِقِط  من  باألثواِر  ُق  َتصدَّ وإهنا  وصالِتا  وصدقتِها 

ِة»)3(. «هَي ف الـَجنِّ

سوُل l من أن أكثَر أهِل الّناِر من النِّساِء فهو ملا َيَقعن فيه  أما ما أخرَب به الرَّ
َسَأَلْت  اْمَرَأٍة  َم  »َأيُّ  :l قوُله  األعامِل  تلَك  للَحسناِت فمن  الـُمهلكِة  األعامِل  من 
نَِّة«)4(.. والـمراُد من الـحديِث  َلَق ِف َغرْيِ َما َبْأٍس َفَحَراٌم َعَلْيَها َرائَِحُة اْلَ َزْوَجَها الطَّ
وجِة أن تكوَن غايًة يف الوفاِء وُحسِن العشِة مَع زوِجها، فال َيِلُّ هلا أن  أن عىل الزَّ
ُم الِفراَق .. أما  الَق أو علٍة حُتتِّ َتطُلَب الِفراَق من زوِجها من دوِن سبٍب ُيوجُب الطَّ

)1( صحيح: رواه مسلم )137(.
)2( صحيح: البيهقي يف «السنن» )35/10(، ]»صحيح الـجامع«)6475([.

)3( صحيح: رواه أمحد )440/2(، وابن حبان )5764(، ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )2560([.
)4( صحيـح: رواه الرتمـذي )1187(، وأبـو داود )2226(، وابـن ماجـه )2055(، وأمحـد )277/5(، 

]»صحيح الرتغيب والرتهيب«)2018([.
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ُقها تطليقًة واحدًة. وهذا  إذا َكِرَهته فلها أن ُتالَِعه: أي أن َتردَّ عليه مهَرها ثم ُيطلِّ
الـُخلُع وقَع يف عهِد الـمصطفى l عنَدما خاَلعْت مجيلُة بنُت ُأيبٍّ زوَجها ثابَت بن 

ْقَها َتْطِليَقًة«)1(. ِديَقَة َوَطلِّ زيٍد n فقاَل له النَّبيُّ l: »اْقَبِل اْلَ

l عىل  ها النَّبيُّ  ولعلَّ من أغرِب األعامِل الـُمحبطِة للَحسناِت والتي قصَّ
ويِل حيُث  الطَّ  m ُجنَدٍب  بِن  َسُمرَة  بعَد رؤياه هلا: ما جاَء يف حديِث  أصحابِه 
َم  ُ َوإِنَّ آتَِياِن،  ْيَلَة  اللَّ »َأَتايِن  إنه  غداٍة  ذاَت   -l اهلل  رسوَل  -يعني  لنا  قاَل  قاَل: 
ا َأَتْيَنا َعَل َرُجٍل ُمْضَطِجٍع،  َم َقااَل ِل: اْنَطِلْق. َوإيِنِّ اْنَطَلْقُت َمَعُهَم، َوإِنَّ ُ اْبَتَعَثايِن، َوإِنَّ
ْخَرِة لَِرْأِسِه، َفَيْثَلُغ َرْأَسُه َفَيَتَدَهَدُه  َوإَِذا آَخُر َقائٌِم َعَلْيِه بَِصْخَرٍة، َوإَِذا ُهَو هَيِْوي بِالصَّ
إَِلْيِه َحتَّى َيِصحَّ َرْأُسُه َكَم َكاَن، ُثمَّ  َيْرِجُع  َفَل  َفَيْأُخُذُه،  َجَر  َفَيْتَبُع اْلَ َجُر َها ُهَنا،  اْلَ
ِ َما َهَذاِن  َم: ُسْبَحاَن اللَّ َة اأُلوىَل. َقاَل: ُقْلُت َلُ َيُعوُد َعَلْيِه، َفَيْفَعُل بِِه ِمْثَل َما َفَعَل اْلَرَّ
؟ َقاَل: َقااَل: ِل اْنَطِلْق، َقاَل:  َفاْنَطَلْقَنا َفَأَتْيَنا َعَل َرُجٍل ُمْسَتْلٍق لَِقَفاُه، َوإَِذا آَخُر َقائٌِم 
َقَفاُه،  إىَِل  ِشْدَقُه  ِشُ  َفُيَشْ َوْجِهِه  ي  ِشقَّ َأَحَد  َيْأِت  ُهَو  َوإَِذا  َحِديٍد،  ِمْن  وٍب  بَِكلُّ َعَلْيِه 
ُل  َم َقاَل َأُبو َرَجاٍء َفَيُشقُّ - َقاَل:  ُثمَّ َيَتَحوَّ َوَمْنِخَرُه إىَِل َقَفاُه َوَعْيَنُه إىَِل َقَفاُه  - َقاَل:  َوُربَّ
انِِب  ِل، َفَم َيْفُرُغ ِمْن َذلَِك اْلَ انِِب اأَلوَّ انِِب الَخِر، َفَيْفَعُل بِِه ِمْثَل َما َفَعَل بِاْلَ إىَِل اْلَ
َة اأُلوىَل. َقاَل:  انُِب َكَم َكاَن، ُثمَّ َيُعوُد َعَلْيِه َفَيْفَعُل ِمْثَل َما َفَعَل اْلَرَّ َحتَّى َيِصحَّ َذلَِك اْلَ
وِر - َقاَل:  نُّ ِ َما َهَذاِن َقاَل َقااَل ىِل اْنَطِلْق، َفاْنَطَلْقَنا َفَأَتْيَنا َعَل ِمْثِل التَّ ُقْلُت: ُسْبَحاَن اللَّ
ِفيِه ِرَجاٌل  َفإَِذا  ِفيِه،  َلْعَنا  َلَغٌط َوَأْصَواٌت  َقاَل: َفاطَّ ِفيِه  َفإَِذا  َيُقوُل:  ُه َكاَن  َأنَّ َفَأْحِسُب 
َهُب َضْوَضْوا،  َونَِساٌء ُعَراٌة، َوإَِذا ُهْم َيْأتِيِهْم َلٌَب ِمْن َأْسَفَل ِمْنُهْم، َفإَِذا َأَتاُهْم َذلَِك اللَّ
ٍر  َم:  َما َهُؤاَلِء َقاَل: َقااَل ِل: اْنَطِلِق اْنَطِلْق. َقاَل: َفاْنَطَلْقَنا َفَأَتْيَنا َعَل َنَ َقاَل: ُقْلُت َلُ
َهِر َرُجٌل َسابٌِح َيْسَبُح، َوإَِذا  ِم، َوإَِذا ِف النَّ َر ِمْثِل الدَّ ُه َكاَن َيُقوُل: - َأْحَ َأنَّ - َحِسْبُت 

)1( صحيح: رواه البخاري )5273(.
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ابُِح َيْسَبُح َما َيْسَبُح،  َع ِعْنَدُه ِحَجاَرًة َكثرَِيًة، َوإَِذا َذلَِك السَّ َهِر َرُجٌل َقْد َجَ َعَل َشطِّ النَّ
َع ِعْنَدُه اْلَِجاَرَة َفَيْفَغُر َلُه َفاُه َفُيْلِقُمُه َحَجًرا َفَيْنَطِلُق َيْسَبُح،  ُثمَّ َيْأِت َذلَِك الَِّذي َقْد َجَ
َم: َما َهَذاِن  َم َرَجَع إَِلْيِه َفَغَر َلُه َفاُه َفَأْلَقَمُه َحَجًرا - َقاَل: - ُقْلُت َلُ ُثمَّ َيْرِجُع إَِلْيِه، ُكلَّ
َقاَل َقااَل ىِل اْنَطِلِق اْنَطِلْق. َقاَل َفاْنَطَلْقَنا َفَأَتْيَنا َعَل َرُجٍل َكِريِه اْلَْرآِة َكَأْكَرِه َما َأْنَت َراٍء 
َم: َما َهَذا َقاَل َقااَل  َها َوَيْسَعى َحْوَلَا - َقاَل: - ُقْلُت َلُ شُّ َرُجًل َمْرآًة، َوإَِذا ِعْنَدُه َناٌر َيُ
بِيِع، َوإَِذا َبنْيَ  ٍة ِفيَها ِمْن ُكلِّ َنْوِر الرَّ ىِل اْنَطِلِق اْنَطِلْق. َفاْنَطَلْقَنا َفَأَتْيَنا َعَل َرْوَضٍة ُمْعَتمَّ
ُجِل  َمِء، َوإَِذا َحْوَل الرَّ ْوَضِة َرُجٌل َطِويٌل اَل َأَكاُد َأَرى َرْأَسُه ُطواًل ِف السَّ َظْهَرِى الرَّ
َم: َما َهَذا َما َهُؤاَلِء َقاَل: َقااَل ِل: اْنَطِلِق  ِمْن َأْكَثِر ِوْلَداٍن َرَأْيُتُهْم َقطُّ - َقاَل: - ُقْلُت َلُ
اْنَطِلْق. - َقاَل - َفاْنَطَلْقَنا َفاْنَتَهْيَنا إىَِل َرْوَضٍة َعِظيَمٍة َلْ َأَر َرْوَضًة َقطُّ َأْعَظَم ِمْنَها َواَل 
ٍة بَِلبِِن  َأْحَسَن. - َقاَل: - َقااَل ِل: اْرَق ِفيَها. َقاَل: َفاْرَتَقْيَنا ِفيَها َفاْنَتَهْيَنا إىَِل َمِديَنٍة َمْبنِيَّ
اَنا ِفيَها ِرَجاٌل  ٍة، َفَأَتْيَنا َباَب اْلَِديَنِة َفاْسَتْفَتْحَنا َفُفتَِح َلَنا، َفَدَخْلَناَها َفَتَلقَّ َذَهٍب َوَلبِِن ِفضَّ
ُم:  َشْطٌر ِمْن َخْلِقِهْم َكَأْحَسِن َما َأْنَت َراٍء، َوَشْطٌر َكَأْقَبِح َما َأْنَت َراٍء - َقاَل: - َقااَل َلُ
ِف  اْلَْحُض  َماَءُه  َكَأنَّ  ِرى  َيْ ُمْعَتٌِض  ٌر  َنَ َوإَِذا  َقاَل:  َهِر.  النَّ َذلَِك  ِف  َفَقُعوا  اْذَهُبوا 
وُء َعْنُهْم، َفَصاُروا  اْلَبَياِض، َفَذَهُبوا َفَوَقُعوا ِفيِه، ُثمَّ َرَجُعوا إَِلْيَنا َقْد َذَهَب َذلَِك السُّ
َفَسَم  َقاَل  َمْنِزُلَك.  َوَهَذاَك  َعْدٍن،  ُة  َجنَّ َهِذِه  ِل:  َقااَل   - -َقاَل:  ُصوَرٍة  َأْحَسِن  ِف 
َباَبِة اْلَبْيَضاِء -َقاَل: - َقااَل: َهَذاَك َمْنِزُلَك. َقاَل:  ى ُصُعًدا، َفإَِذا َقْصٌ ِمْثُل الرَّ َبَصِ
َقاَل:  َداِخُلُه.  َوَأْنَت  َفَل،  ا الَن  َأمَّ َقااَل:  َفَأْدُخَلُه.  َذَرانِى  ِفيُكَم،  َباَرَك الل  َم:  َلُ ُقْلُت 
َأَما  ِل:  َقااَل  َقاَل:  َرَأْيُت  الَِّذي  َهَذا  َفَم  َعَجًبا،  ْيَلِة  اللَّ ُمْنُذ  َرَأْيُت  َقْد  َفإِينِّ  َم:  َلُ ُقْلُت 
ُجُل  الرَّ ُه  َفإِنَّ َجِر،  بِاْلَ َرْأُسُه  ُيْثَلُغ  َعَلْيِه  َأَتْيَت  الَِّذي  ُل  اأَلوَّ ُجُل  الرَّ ا  َأمَّ َك،  َسُنْخرِبُ إِنَّا 
َعَلْيِه  َأَتْيَت  الَِّذي  ُجُل  الرَّ ا  َوَأمَّ اْلَْكُتوَبِة،  َلِة  الصَّ َعِن  َوَيَناُم  ُفُضُه  َفرَيْ اْلُقْرآَن  َيْأُخُذ 
ُجُل َيْغُدو ِمْن َبْيتِِه  ُه الرَّ َشُ ِشْدُقُه إىَِل َقَفاُه، َوَمْنِخُرُه إىَِل َقَفاُه، َوَعْيُنُه إىَِل َقَفاُه، َفإِنَّ ُيَشْ
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وِر  نُّ ِذيَن ِف ِمْثِل بَِناِء التَّ َجاُل َوالنَِّساُء اْلُعَراُة الَّ ا الرِّ َفَيْكِذُب اْلَكْذَبَة َتْبُلُغ الَفاَق، َوَأمَّ
َجَر،  َهِر َوُيْلَقُم اْلَ ُجُل الَِّذي َأَتْيَت َعَلْيِه َيْسَبُح ِف النَّ ا الرَّ َوايِن. َوَأمَّ َناُة َوالزَّ ُم الزُّ ُ َفإِنَّ
َحْوَلَا،  َوَيْسَعى  َها  شُّ َيُ اِر  النَّ ِعْنَد  الَِّذي  اْلَْرآِة  اْلَكِريُه  ُجُل  الرَّ ا  َوَأمَّ َبا،  الرِّ آِكُل  ُه  َفإِنَّ

ُه َمالٌِك َخاِزُن َجَهنََّم....«)1(. َفإِنَّ

ؤيا التي رآها الـُمصطفى l لَيلَمُس َمدى الـُخساِن  إن الـمتأمَل يف هذه الرُّ
بوَن وإن كانوا من الـُمسلِمنَي. فالـُمسِلُم الكيُِّس الَفِطُن  ه أولئَِك الـُمعذَّ الذي َخِسَ
ه فَيبتعُد عنه كام قاَل صاحُب رسِّ النَّبيِّ l حذيفُة بن اليامِن  هو الذي َيعِرُف ما يرضُّ
 ِّ رْيِ، َوُكْنُت َأْسَأُلُه َعِن الشَّ ِ  l  َعِن اخْلَ حيُث قال: )َكاَن النَّاُس َيْسَأُلوَن َرُسوَل اهللَّ

اَفَة َأْن ُيْدِرَكنِي()2(. خَمَ

اجتناِب  حتَت  َيدخُل  فيام  ذلَك  من  أكثَر  لَتناولنا  والـملُل  اإلطالُة  ولوال 
نيا واآلخرِة، ومن أراَد  الدُّ ي بالـمسلِم إىل العذاِب واهلالِك يف  ُتؤدِّ التي  األعامِل 
هِد والكتِب التي تكلَّمت عن الكبائِر)3(، ففيها ما ُيغني  االستزادَة فعليه بكتِب الزُّ

إن شاَء اهلُل تعاىل.

رابعاً: بثُّ الب�شرى الأ�شحاِبها دوَن كذٍب اأو مزاٍح اأو مبالغٍة

آيٍة  غري  فيام  دِق  بالصِّ  l حمّمٍد  ُأمَة  وتعاىل  تبارَك  محُن  الرَّ الكريُم  مّيز  لقد 
)1( صحيح: رواه البخاري )7047(.

غـداة: الصبح، ابتعثاين: أيقضاين أو أرسـالين، فيثلغ: ويشـدخ وهو كس الـيشء الـمجوف، فيتهدهده:   
يتدحرج، بكلوب: خشـبه يف رأسـها عقافة من حديد، فيشش: يقطعه شقا وتزيقا، شدقه: جانب الفم، 
لغط: الصوت الـمرتفع أو الـجلبة، ضوضوا: ارتفعت أصواتم بالراخ والعويل، يفغر فاه: يفتح فمه، 
فيلقمه: يرمي الـحجر بفمه، الـمرآة: الشـكل أو الـمنظر، يشـها: يوتدها أو يمع ما تفّرق من حطبها، 

يسعى حوهلا: هيتم وبعثني، والـمراد اإلرساع يف الـحركة يف خدمتها.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )3606(، ومسلم )1847(.

)3( انظر: «كتاب الزهد» البن أيب الدنيا، و«الـجواب الكايف ملَن سـأل عن الدواء الشـايف» البن قيم الـجوزية، 
و« 100 كبـرية مـن كربيـات الذنـوب» ملحيي الديـن عبدالـحميد، و«كتـاب الكبائر» للحافـظ الذهبي، 

و«كتاب الكبائر» لإلمام الـمجدد حممد بن عبدالوهاب -رمحهم اهلل مجيعًا-.
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ُمعَتٍد،  َيفكُّ وال ييُد عنه إال متعاٍل أو  العزيز، بل وأصبَح شعارًا هلم ال  يف كتابِه 
فاإلخباُر عن الوقائِع عنَد الـمسلمنَي األصُل فيه الثبُت)1(. فمن هنا كاَن بثُّ البشائِر 
قوِل إليهم. لذا ال ينبغي أن َيكِذَب أو َيمَزَح أو ُيبالَغ َمن  ألصحاهِبا من أصدِق النُّ
عنَده ُبشى ألٍخ له، وهذا داخٌل يف باِب صدِق الـَمحّبِة يف اهللِ تعاىل؛ فالـُمحبُّ 
ُ اهلُل تعاىل  ألخيه ال ُيمكُن أن خيَدعه حتى يف أخباِره بالبِشارِة، هلذا كاَن كثريًا ما ُيبشِّ
عباَده عىل لساِن رسولِه l يف مواطَن كثريٍة؛ منها قوُله l يف فضِل أعامِل الـحجِّ 
وبياهِنا وعظيِم الَبشائِر فيمن أدرَك الوقوَف بعرفَة، حيُث قاَل l ملَن جاَء يسأُل: 
اْنُظُروا إىَِل  َفَيُقوُل :  ْنَيا،  َمِء الدُّ َيْنِزُل إىَِل السَّ َفإِنَّ الل َعزَّ َوَجلَّ  َفإَِذا َوَقَف بَِعَرَفَة،   ..«
َمِء  السَّ َقْطِر  َعَدَد  َكاَن  َوإِْن  ْم،  ُذُنوَبُ ْم  َلُ َغَفْرُت  َقْد  َأينِّ  اْشَهُدوا  ا،  ُغرْبً ُشْعًثا  ِعَباِدي 
َوَرْمِل َعالٍِج»)2(، فام أكرَم اهلَل تعاىل وأجزل نعامَءه عىل عباِده هبذه البشارِة العظيمِة.

ومن بشائِر الـُمصطفى l هلذه األمِة ما كاَنت يف حقِّ الـُمنفقنَي يف سبيِل اهللِ 
 l ِّعن النَّبي m تعاىل عمومًا؛ كالـُمنفقنَي يف الـِجهاِد وغرِيه، فعن أيب هريرَة
ِة، -ُكلُّ َخَزَنِة َباٍب- َأْي ُفُل)3(  نَّ ِ َدَعاُه َخَزَنُة اْلَ قاَل:  »َمْن َأْنَفَق َزْوَجنْيِ ِف َسبِيِل اللَّ
بِيُّ  l: »إيِنِّ  ِ، َذاَك الَِّذي اَل َتَوى)4( َعَلْيِه. َفَقاَل النَّ «. َقاَل َأُبو َبْكٍر: َيا َرُسوَل اهللَّ َهُلمَّ
أَلْرُجو َأْن َتُكوَن ِمْنُهْم«)5(.. إن الـمتأمَل يف هذا الـحديِث لَيلَمُس الَفضَل العظيَم 

)1( الـمـراد: رجـٌل ثبـت، أي: متثبت يف أمـوره، ورجٌل ثبـت إذا كان عداًل ضابطًا، والـجمـع أثبات. انظر: 
«الـموسوعة الفقهية» )9/15-10( حتت مصطلح )ثبوت(.

)2( حسن: رواه ابن حبان )1887(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1155([. 
والـمـراد بقولـه l: »ورمـل عالــج« أي: الكثـري الـمرتاكم بعضه فـوق بعض، وهو داللـة عىل كثرة   

الذنوب واآلثام.
)3( فْل: أي فالن.

)4( ال توى: أي ال هالك. 
)5( متفق عليه: رواه البخاري )2841(، ومسلم )1027(. 

والـمراد بقوله l: »زوجني« قيل: فرسان أو بعريان، وقيل: درهم أو دينار - والزوج عىل األثنني ويقع   
َم، وقيل: فل لغة فـالن يف غري النداء والرتغيم، وقوله  عـىل الواحـد. وقوله: »أي ُفل هلم« معناه أي َفرخِّ

m: »ال توى عليه« أي: ال هالك عليه. انظر »شح اإلمام النووي عىل مسلم« )104/7(.
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َيتاُجهام  أو حاجَتنِي  أيَّ غرَضنِي  أنفَق  لو  الـخرِي حتى  اإلنفاِق يف وجوِه  أجِر  يف 

َقت فيه بشارُة الـمحبوِب  ُته لَتحقَّ دقِة نيَّ الـُمجاهُد أو الـمحتاُج خالصًة هبذه الصَّ

l من دعوتِه من قبِل الـمالئكِة )خزنتِها( أهَل الـجّنِة يوَم القيامِة ولو كاَن البذُل 

ه يف سبيِل  َم ماَله كلَّ ديُق أبو بكٍر m هذِه الـمسألَة فقدَّ قلياًل. ومن هنا َعَقَل الصِّ

ِمْنُهْم» أي: من  َتُكوَن  َأْن  «إيِنِّ أَلْرُجو  ه بقولِه:  َ l وبشَّ النَّبيُّ  تعاىل، فَدعا له  اهللِ 

التي  الـخرِي  بشائُر  نعم، هذه هي  ها..  كلِّ ِة  الـجنَّ أبواِب  ُيدَعوَن من  الذيَن  أولئك 

ها ألصحاهِبا دون مبالغٍة أو تويٍل. َيُِب بثُّ

بكٍر  أيب  وصاحبِه   l للنَّبيِّ   m مالٍك  بِن  رساقَة  متابعِة  حادثَة  ولعلَّ 

يف  فرُسه  غاَصت  إليهام  الوصوَل  أراَد  ملا  أنه  وكيَف  اهلجرِة  أثناَء   m ديِق  الصِّ

ماِل، وما كاَن من بشارِة الـُمصطفى l له إن هو آمَن أن ُيلبَِسه سواَري كسى  الرِّ

تِه l وبثِّ البِشارة دوَن مبالغٍة أو كذٍب، وقد حتقق  لدليٌل واضٌح عىل صدِق نبوَّ

ى  ِكْسَ بَِفْرَوِة  ُأِتَ   m اِب  طَّ اخْلَ ْبَن  ُعَمَر  َأنَّ   m َسِن  احْلَ فَعِن   ،m له  ذلك 

اَقُة ْبُن َمالِِك ْبِن ُجْعُشٍم، َقاَل: َفَأْلَقى إَِلْيِه ِسَواَرْي  َفُوِضَعْت َبنْيَ َيَدْيِه َوِف اْلَقْوِم رُسَ

ْمُد  اَقَة َقاَل: احْلَ ا ِف َيَدْي رُسَ ى ْبِن ُهْرُمَز َفَجَعَلُهاَم ِف َيِدِه َفَبَلَغا َمْنِكَبْيِه، َفَلـامَّ َرآُهَ ِكْسَ

اَقَة ْبِن َمالِِك ْبِن ُجْعُشٍم َأْعَرايِبُّ ِمْن َبنِي ُمْدلٍِج،  ى ْبِن ُهْرُمَز يِف َيِد رُسَ ِ ِسَواَرْي ِكْسَ هلِلَّ

ُثمَّ َقاَل: اللهمَّ إيِنِّ َقْد َعِلْمُت َأنَّ َرُسوَلَك l َكاَن ُيِبُّ َأْن ُيِصيَب َمااًل َفُيْنِفَقُه يِف 

َسبِيِلَك َوَعىَل ِعَباِدَك، َوَزَوْيَت َذلَِك َعْنُه َنَظًرا ِمْنَك َلُه َوِخَياًرا، اللهمَّ إيِنِّ َقْد َعِلْمُت 

َأنَّ َأَبا َبْكٍر m َكاَن ُيِبُّ َأْن ُيِصيَب َمااًل َفُيْنِفَقُه يِف َسبِيِلَك َوَعىَل ِعَباِدَك َفَزَوْيَت 

َذلَِك َعْنُه َنَظًرا ِمْنَك َلُه َوِخَياًرا، اللهمَّ إيِنِّ َأُعوُذ بَِك َأْن َيُكوَن َهَذا َمْكًرا ِمْنْك بُِعَمَر ُثمَّ 
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َقاَل يتلو قوَله تعاىل: )ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 
ېئ ېئ ىئ( ]الـمؤمنون[)1(.

ِة ما كاَنت  ولعلَّ من أحبِّ البشائِر التي تلّقاها الـمسلمنَي يف الـمدينِة النَّبويَّ
َعِقَب غزوِة بدٍر الُكربى، وذلك عنَدما أرسَل الـُمصطفى l عبَداهللِ بَن رواحَة 
يَن  m بشريًا إىل أهِل العاليِة وأرسَل زيَد بَن حارثَة m إىل أهل الّسافلِة ُمبشِّ
بنِر اهللِ تعاىل عىل كّفار قريٍش وقْتل صناديِدها)2(، فعن أسامَة بِن زيٍد n قال: 
  ِ َة بنت َرُسوِل اهللَّ اَن َوُأَساَمَة ْبَن َزْيٍد n َعىَل ُرَقيَّ َف ُعْثاَمَن ْبَن َعفَّ )إنَّ النَّبيَّ l َخلَّ
 l  ِ اَم َبْدٍر، َفَجاَء َزْيُد ْبُن َحاِرَثَة m َعىَل اْلَعْضَباِء َناَقِة َرُسوِل اهللَّ l  َوp َأيَّ
 ِ ْيَعَة)3( َفَخَرْجُت َفإَِذا َزْيٌد َقْد َجاَء بِاْلبَِشاَرِة، َفَواهللَّ بِاْلبَِشاَرِة، َقاَل ُأَساَمُة: َفَسِمَعُت اهْلَ
ِ  l  لُِعْثاَمَن m بَِسْهِمِه()4(..  َب َرُسوُل اهللَّ ْقُت َحتَّى َرَأْيَنا اأُلَساَرى، َفرَضَ َما َصدَّ
حابّياِن عبُداهللِ بُن رواحَة وزيُد بُن حارثَة n بّثاها  فهذه البِشارُة والتي بثَّها الصَّ
دوَن مبالغٍة أو زيادٍة فقد أفَرحا أهَل الـمدينِة من الـمسلمنَي وأغاظا أعداَء اهللِ تعاىل 

قى والّصالح. من الـمنافقنَي والَيهود، وهذه حاُل بشائِر أهِل اإليامِن والتُّ

نيا واحتَسَب األجَر والثَّواَب  الدُّ l مِلن صرَب عىل االبتالِء يف  ومن بشائِره 
بِيَّ  l  َيُقوُل: »إِنَّ الل  عند اهللِ تعاىل: قوُل أنِس بِن مالٍك m قاَل: َسِمْعُت النَّ
رُب  َة»)5( .. والـُمراُد هنا الصَّ نَّ ْضُتُه ِمْنُهَم اْلَ َقاَل: إَِذا اْبَتَلْيُت َعْبِدي بَِحبِيَبَتْيِه َفَصرَبَ َعوَّ
 ... الكريمَتنِي كذلك  الـحبيبَتنِي وساّمها  عزَّ وجلَّ  ها  فسامَّ الَبر؛  نعمِة  فقِد  عىل 
فعن أنٍس m قاَل: قاَل رسوُل اهلل l: »إِنَّ الَل تعاىل َيُقوُل: إَِذا َأَخْذُت َكِريَمَتْي 

)1( رواه البيهقي يف «السنن» )358/6(.
)2( صناديدها: أكابر القوم أو زعامئها.

)3( اهليعة: هي رصخة الفزع.
)4( رواه البيهقي يف «السنن» )174/9(.

)5( صحيح: رواه البخاري )5653(.
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فلَيهنأ َمن َصرَبَ واحتسَب  َة»)1(..  الـَجنَّ إاِلَّ  ِعْنِدي  َجَزاٌء  َلُه  َيُكْن  َلْ  ْنَيا  الدُّ ِف  َعْبِدي 
عىل فقِده لعيَنيه، فام أكَرمها من بِشارٍة وما أعظَمه من أجٍر وإكراٍم .. فهذه مجلٌة من 
الَبشائِر التي بثَّها الـَموىل عزَّ وجلَّ ورسوُله الكريُم l وبعٌض من بشائِر الّصحابِة 

ِة بإذِن اهللِ تعاىل .. نيا طريقًا وثوابًا إىل الـجنَّ o أمجعنَي يف الدُّ

بعظيِم  إخبارًا   l ورسوُله  تعاىل  اهلُل  بثَّها  التي  البشائِر  من  بعٌض  وهنا 
فعن  آمني-   .. أمجعنَي  وإّياكم  هبا  تعاىل  اهلُل  -أكرَمنا  اآلخرِة  يف  والثواِب  األجِر 
َع الل اْلِعَباَد بَِصِعيٍد  َأيَب ُهَرْيَرَة m َيُقوُل: َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ l َيُقوُل: »إَِذا َجَ
َكاُنوا  بَِم  َقْوٍم  ُكلُّ  َفَيْلَحُق  َيْعُبُدوَن.  َكاُنوا  بَِم  َقْوٍم  ُكلُّ  لَِيْلَحْق  ُمَناٍد:  َناَدى  َواِحٍد 
َها  َوَأْنَتْم  َذَهُبوا  النَّاِس  َباُل  َما  َفَيُقوُل:  َفَيْأتِيِهْم  َعَل َحاِلِْم  النَّاُس  َوَيْبَقى  َيْعُبُدوَن، 
َف إَِلْيَنا َعَرْفَناُه.  َنا َفَيُقوُل: َهْل َتْعِرُفوَنُه؟ َفَيُقوُلوَن: إَِذا َتَعرَّ ُهَنا؟ َفَيُقوُلوَن: َنْنَتِظُر إَِلَ

ْم َعْن َساِقِه َفَيَقُعوَن ُسُجودًا َوَذلَِك َقْوُل الل َتَعاىَل: )حس خس مس حص  َفَيْكِشُف َلُ
مص جض حض خض مض( ]القلم[ َيْبَقى ُكلُّ ُمَناِفٍق َفَل َيْسَتِطيُع َأْن َيْسُجَد، ُثمَّ 

نَِّة«)2(. َيُقوُدُهْم إىَِل اْلَ

بثَّها اهلُل تعاىل لعباِده الـمؤمننَي عىل  ومن أَجلِّ وأكرِم وأنفِس البشائِر التي 
 l ِّعن النَّبي m ما جاَء عن صهيٍب ،l ِة حمّمِد بِن عبِداهللِ  لساِن خرِي الربيَّ
َأِزيُدُكْم؟  َشْيًئا  ُتِريُدوَن  َوَتَعاىَل  َتَباَرَك  الل  َيُقوُل  َة  نَّ اْلَ ِة  نَّ اْلَ َأْهُل  َدَخَل  »إَِذا  قال: 
َفَيْكِشُف  َقاَل:  النَّاِر؟  ِمْن  َنا  َوُتَنجِّ َة  نَّ اْلَ ُتْدِخْلَنا  َأَلْ  ُوُجوَهَنا،  ُتَبيِّْض  َأَلْ  َفَيُقوُلوَن: 
»)3(... أَوليَست  ِْم َعزَّ َوَجلَّ َظِر إىَِل َربِّ اْلَِجاَب، َفَم ُأْعُطوا َشْيًئا َأَحبَّ إَِلْيِهْم ِمْن النَّ
هذه أكرَم البشائِر؟ جعَلنا اهلُل تعاىل وإّياكم من أهِلها، والنِّعُم والبشائُر يف هذا الباِب 

)1( صحيح: رواه الرتمذي )2400(، وأبو يعىل )4237(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب«)3448([.
)2( إسناده قوي: رواه الدارمي يف «السنن» )2803(، ]»السلسلة الصحيحة«)583([.

)3( صحيح: رواه مسلم )181(.
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إن  ُيغني  نِن وشوِحها ففيها ما  حاِح والسُّ بالصِّ أراَد االستزادَة فعليه  كثريٌة، فَمن 
شاَء اهلُل تعاىل.

الِل فهي ما بني حتذيٍر وترهيٍب بعذاِب اهللِ  يِغ والضَّ أما بثُّ الُبشى ألهِل الزَّ
َث به سعُد بُن أيب وّقاٍص m عن  تعاىل ووعيٍد به، فمنها عىل سبيِل الـمثاِل ما حدَّ
 :l عن أبيه وحالِه بعَد موتِه قبَل اإلسالِم، فقاَل له l َّاألعرايبِّ الذي سأَل النَّبي
اِر«، قاَل: َفَكأنَّ اأَلْعَرايِبَّ َوِجَد ِمْن َذلَِك، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلل! َأْيَن َأُبوَك؟، َقاَل:  «ِف النَّ
اِر«، َقاَل: َفَأْسَلَم اأَلْعَرايِبُّ َبْعُد َذلَِك َفَقاَل: َلَقْد  ُه بِالنَّ ْ »َحْيُث َما َمَرْرَت بَِقرْبِ َكاِفٍر َفَبشِّ
أمجَل  وقد  اِر)1(..  بِالنَّ ُتُه  ْ َبشَّ إاِل  َكاِفٍر  بَِقرْبِ  َمَرْرُت  َما  َتَعًبا،   l  ِ اهللَّ َرُسوُل  َفنِي  َكلَّ
القوَل يف هذا الـحديِث العاّلمُة األلباينُّ رمَحه اهلُل تعاىل بقولِه: )ويف هذا الـحديِث 
فائدٌة هاّمٌة أغَفَلتها عاّمُة كتِب الفقِه، أال وهي مشوعّيُة تبشرِي الكافِر بالّناِر إذا مرَّ 
بقرِبه، وال خَيفى ما يف هذا الّتشيِع من إيقاِظ الـمؤمِن وتذكرِيه بخطورِة ُجرِم هذا 
ها تاَهه ولو اجتمَعِت، وهو  نيا كلُّ الكافِر؛ حيُث ارتكَب ذنبًا عظياًم َتوُن ذنوُب الدُّ
ببعِض  أودى  مما  الفائدِة  هبذه  الـجهَل  وإن   .. به  واإلشاُك  وجلَّ  عزَّ  باهللِ  الكفُر 
الـُمسلِمنَي إىل الوقوِع يف خالِف ما أراَد الّشارُع الـحكيُم منهم، فإننا َنعَلُم أن كثريًا 
من الـُمسلمنَي يأتوَن بالَد الكفِر لقضاِء بعِض الـمصالـِح الـخاّصِة أو العاّمِة، فال 
من  جاِل  الرِّ بعظامِء  وهَنم  ُيسمُّ من  قبوِر  بعِض  زيارَة  َيقِصدوا  بذلَك حتى  َيكتفوَن 
الكّفاِر ويضعوَن عىل قبوِرهم األزهاَر واألكاليَل وَيقفوَن أماَمهم خاشعنَي حَمزوننَي 
باألنبياِء  الـحسَنة  األسوَة  أن  مَع  إّياهم،  مقتِهم  وعدِم  عنهم  برضاهم  ُيشِعُر  مما 
حيِح، واسَمع قوَل اهللِ  الُم َتقيض خالَف ذلَك كام يف هذا الـحديِث الصَّ عليهم السَّ

: )ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  عزَّ وجلَّ

)1( صحيح: رواه ابن ماجه )1573(، ]»السلسلة الصحيحة«)18([.
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]الـممتحنة:4[،  ۋ(  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
هذا موقُفهم منهم وهم أحياُء، فكيَف وهم أمواٌت؟!)1(.

بالرِبِّ  الّناَس  l ألولئَك الذين يأمروَن  بثَّها الـُمصطفى  البشائِر التي  ومن 
وينَسوَن أنفَسهم بالعمِل واالمتثاِل، فعن أنِس بِن مالٍك m قال: قاَل رسوُل اهلل 
َي ِب ِرَجااًل ُتْقَرُض ِشَفاُهُهْم بَِمَقاِرَض ِمْن َناٍر، َفُقْلُت: َمْن  َلْيَلَة ُأْسِ l: »َرَأْيُت 
تَِك، َيْأُمُروَن النَّاَس بِاْلرِبِّ َوَيْنَسْوَن َأْنُفَسُهْم،  َطَباُء ِمْن ُأمَّ َهُؤاَلِء َيا ِجرْبِيُل؟ َفَقاَل: اْلُ
لوَن من الُوقوِع يف  َوُهْم َيْتُلوَن اْلِكَتاَب َأَفَل َيْعِقُلوَن؟!«)2(. فْلَيْحَذْر أولئَك الـُمتقوِّ

ُمستنَقِع الَقوِل دوَن العمل.

فبعَد هذه النَّامذِج والتي انتَقيناها مما بثَّ بشائَرها الباري عزَّ وجلَّ ورسوُله 
الكفِر  ألهِل  ها  وبُمرِّ واإليامِن،  الـخرِي  ألهِل  بَخرِيها   l الـَمصدوُق  الّصادُق 
َط يف َجنِب اهللِ تعاىل ... فإن الِعرَبَ  هيِب ملَن فرَّ الِل أو من باِب التَّحذيِر والرتَّ والضَّ
أَخَذ بام جاَء  والفوائَد منها كثريٌة، وهي واضحٌة جلّيٌة لكلِّ ذي ُلبٍّ وعقٍل، فَمن 
نيا واآلخرِة،  فيها من خرٍي فقد استربَأ لدينِه وعمِله، وَنِعَم باألجِر والثَّواِب يف الدُّ
رَف عن سيِّئِها فقد خاَب وَخِسَ صالـَح أعاملِه، وناَل من اهللِ  َط وَغضَّ الطَّ ومن َفرَّ
نيا قبَل اآلخرِة .. فالَكيُِّس من داَن نفَسه وَعِمَل آلخرتِه  عزَّ وجلَّ سوَء العاقبِة يف الدُّ

قبَل دنياه.

ر بعد الب�شارة خام�ًشا: ما ينبغي اأن يك�ن عليه الـُمب�شَّ

يف  وجلَّ  عزَّ  قاَل  كثريٌة،  الّصالـحنَي  عباِده  عىل  وجلَّ  عزَّ  الـَموىل  نِعَم  إن 
ڃ(  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  )ڤ  كتابِه:  حمكِم 

)1( «سلسلة األحاديث الصحيحة»، للعالمة األلباين رمحه اهلل تعاىل )27-26/1(.
)2( صحيـح: رواه أمحـد )120/3(، وأبـو يعـىل )3992(، وعبـد بن محيـد )1222(، ]»صحيـح الرتغيب 

والرتهيب«)2327([.
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وذلَك  واالستبشاَر،  الفرَح  العباِد  عىل  النِّعِم  ُنزوِل  أماراِت  من  ولعلَّ  ]النحل[، 

الُكفِر والعصياِن  النِّعِم وصنوِفها؛ فأهُل  الـملِل والنِّحِل باختالِف  عىل اختالِف 
إتامًا  أو  هلم  استدراجًا  إما  حقيقتِها  يف  كاَنت  وإن  والنِّعمِة  بالـخرِي  َيفرحوَن 
والنُّشوِر،  البعِث  بعقيدِة  إيامنًا  أو  للعقيدِة  سالمٍة  دوَن  نيوّيِة  الدُّ أعامهِلم  لصالِح 
ِمصداقًا لقوِل الـُمصطفى l لعمَر بن الـخّطاِب m عنَدما رأى آثاَر حاشيِة 
الـحصرِي عىل جنِب النَّبيِّ l َفَبَكى َفَقاَل l: «َما ُيْبِكيَك؟« َفُقْلُت:  َيا َرُسوَل 
»َأَما   :l اهلل  َرُسوُل  َفَقاَل  اهلل!  َرُسوُل  َوَأْنَت  ِفيِه  ا  ُهَ ِفياَم  َوَقْيَرَ  ى  ِكْسَ إِنَّ  اهللِ 

ْنَيا َولنا اْلِخَرُة«)1(. ْم الدُّ َتْرَض َأْن َتُكوَن َلُ

ورسورًا  فَرحًا  أشدُّ  اإليامِن  أهَل  بأن  األموُر  لنا  َتستبنُي  وايِة  الرِّ هذه  فمن 
عليه  يكوَن  أن  ينبغي  ما  نتساءل  هنا  ومن   ، وجلَّ عزَّ  الـُمنعِم  بَفضِل  واستبشارًا 
الَفرِح  حدوُد  وما  لذلك،  وابُط  الضَّ وما  تعاىل،  اهللِ  من  فضٍل  أو  بنعمٍة   َ ُبشِّ َمْن 

واالستبشار؟!

هبا  األخُذ  الـمسلِم  عىل  ينبغي  أموٍر  من  ذكُره  ُيمكُن  ما  َسنتناوُل  فإنا  هلذا 
ِة الـحبيِب  ِة من كتاِب اهللِ تعاىل وسنَّ عنَدما يَتَلّقى خربًا ُمفِرحًا، ُمستشِهديَن باألدلَّ

l وأصحابِه o أمجعنَي. ومن تلَك األموِر ما ييل:
م واإظهار ال�شرور: اأ- التب�شُّ

ا الـُمسلمنَي عمومًا، وذلك  وهي وإن كاَنت من أيِس األموِر ظهورًا عىل حُميَّ
ُمَك  بدعوِة النَّبيِّ l أمَته بذلَك، فعن أيب ذرٍّ m قال: قال رسوُل اهللِ l: «َتَبسُّ
ِف َوْجِه َأِخيَك َلَك َصَدَقٌة»)2(.. بل كاَن ذلَك من هديه l، فعن عبِداهللِ بِن الـحارِث 

)1( متفق عليه: رواه البخاري )4913(، ومسلم )1479(.
)2( صحيـح: رواه الرتمـذي )1956(، والبخـاري يف »األدب الـمفـرد« )572(، ]»السلسـلة الصحيحـة« 

.])572(



البشارات النبوية40

ر لنا أنٌس  l()1(، وقد صوَّ اًم ِمْن َرُسوِل اهللِ  m قال: )َما َرَأْيُت َأَحًدا َأْكَثَر َتَبسُّ
m ما كاَن عليه الـُمصطَفى l بعَد البِشارِة بقولِه: )َبْيَنام َرُسوُل اهللِ l َذاَت 
اًم، َفُقْلَنا: َما َأْضَحَكَك َيا َرُسوَل  َيْوٍم َبنْيَ َأْظُهِرَنا إِْذ َأْغَفى إِْغَفاَءًة، ُثمَّ َرَفَع َرْأَسُه ُمَتَبسِّ

اهللِ؟ َقاَل: »ُأْنِزَلْت َعَلَّ آنًِفا ُسوَرٌة« َفَقَرَأ: )ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڑ ڑ  ک ک ک ک گ(     ُثمَّ َقاَل: »َأَتْدُروَن َما اْلَكْوَثُر؟«  َفُقْلَنا: 
ٌر َوَعَدنِيِه َربِّ َعزَّ َوَجلَّ َعَلْيِه َخرْيٌ َكثرٌِي ُهَو َحْوٌض  ُه َنْ اهلُل َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َقاَل: »َفإِنَّ
ُجوِم»)2(، قاَل اإلماُم النَّوويُّ رمَحه اهلل تعاىل  تِي َيْوَم اْلِقَياَمِة آنَِيُتُه َعَدُد النُّ َتِرُد َعَلْيِه ُأمَّ
اًم أو غرَيه فيام َيقتيض حدوَث  يف شِحه للحديِث: )إّنه إذا رأى الّتابُع من َمتبوِعه تبسُّ

أمٍر ُيستَحبُّ له أن َيسأَل عن سببِه ..()3(.

وقد تكوُن الَبشاشُة واإلشاقُة سمًة ظاهرًة مِلن َعِلَم خربًا فيه بشارُة خرٍي له 
l وبالتَّحديِد ما كان من أمِر أمِّ  أو لَغرِيه، فقد كاَن ذلَك مَع بداياِت َبعثِة النَّبيِّ 
الـمؤمننَي خديَة بنِت خويلٍد p عنَدما َعِلَمت بنزوِل الَوحِي عىل الـُمصطفى 
منه  كاَن  فام   m نوفٍل  بن  ورقَة  الـجليِل  حايبِّ  الصَّ ها  ابِن عمِّ إىل  l، وذهاهَبا 
l- فاستبَشَ ورقُة بُن  ٍد بِن عبِداهللِ  بعَدما )جاَء به جربيُل من الَوحِي -عىل حممَّ
البحِث  يف  عمِره  زهرَة  أفنى  الذي  الكريِم  الّطالِع  وهذا  العظيِم،  بأ  النَّ هبذا  نوفَل 
َن ِصدَق ذلَك الّراهِب الذي قاَل لزيِد بِن  ِس أخباِره أيَّام استبشاٍر، وَتيقَّ عنه، وحَتسُّ
عمِرو بِن ُنَفيٍل حنَي التقى به هو، وزيٌد يف الـَموصِل حنَي َخرجا َيلتمساِن الـِمّلَة 
الـَحنيفّيَة: )أما إن الذي تطلُب سَيظهُر بأرِضك، أو قاَل له: وقد خَرَج بأرِضك، 

)1( صحيح: رواه الرتمذي )3641(، وأمحد )190/4(، ]»خمتر الشامئل« )194([.
)2( صحيح: رواه مسلم )400(.

)3( «صحيح مسلم بشح النووي» )97/4( حتت رقم )400(.
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ْقُه، وآِمْن به()1(()2(.. فهذه األساريُر التي َتغمُر عباَد اهللِ  أو هو خارٌج، فارِجع وصدِّ

، فاألوىل َبثُّ االنبساِط يف الوجوِه قبَل  تعاىل هلي دالئُل عىل رمحِة الـُمنعِم عزَّ وجلَّ

القلوِب.
ب- بذُل العطيِة)3( اأو الهديِة:

العزيِز:  )ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  كتابِه  الـَموىل عزَّ وجلَّ يف  قاَل 

ُ بعَد البِشارِة وإظهاِر  ې(    ]الرمحن[ ُملِفتًا أنظاَرنا إىل ما يَنبغي أن يكوَن عليه الـُمبشَّ
البِشارَة،  يه  تلقِّ عنَد  ُوِجَد  إن  الـَخرِي  مَن  نفُسه  به  َتوُد  ما  بَتقديِم  وِر  والسُّ الفرِح 

وذلَك حتقيقًا لقولِه l: «َمْن َصَنَع إَِلْيُكْم َمْعُروًفا َفَكاِفُئوُه َفإِْن َلْ َتُِدوا َما ُتَكاِفُئوَنُه 

قواًل؛  إما  للُمبشِّ  الـمكافأُة  وتكوُن  َكاَفْأُتُوُه«)4(،  َقْد  َأنَُّكْم  َتَرْوا  َحتَّى  َلُه  َفاْدُعوا 

عاِء له بظهِر الغيِب، وإما ِفعاًل؛ كتقديِم الَعطّيِة أو  ناِء عليه أماَم اآلخريَن أو الدُّ كالثَّ

اهَلدّيِة أو اهلبِة له، واألفضُل واألكمُل إيقاُع األمَريِن معًا قواًل وفعاًل.

وقد َفعَل ذلك الـُمصطفى l عنَدما أعطى عبَداهللِ بَن أنيٍس m العصا 

عندما  القيامِة  يوَم  هبا  َيعِرَفه  حتى  اهُلذيّل،  خالٍد  الـُمعتدي  بَقتِل  تبشرِيه  جزاَء 

ُ هبا. يَتخرَّ

الـَمعنوّيِة  البِشارِة  يف  الَقولّيِة  الَعطّيِة  أسلوَب   l النَّبيُّ  استعمَل  وقد 
»اللهمَّ   :l فقاَل  منهم،  أكوَن  أن  اهلَل  ادُع  قال:  عنَدما   m عّكاشَة  حايبِّ  للصَّ

)1( «معاين القرآن وإعرابه» للزجاج )67/2(.
)2( نقاًل عن دراسة وبحث بعنوان «ورقة بن نوفل يف بطنان الـجنة» )ص102(، د. عويد بن عياد الـمطريف، 

وهي دراسة قيمة ننصح باقتنائها وقراءتا.
)3( العطية: هي التمليك يف الـحياة بغري عوض وهي تشمل اهلبة واهلدية والصدقة.

)4( صحيح: رواه أبو داود )1674(، وأمحد )99/2(، ]»صحيح الرتغيب« )852([.



البشارات النبوية42

اْجَعْلُه ِمْنُهْم«)1(. وقد فعَلت مثَل ذلَك أمُّ الـمؤمننَي أمُّ حبيبَة ريَض اهلُل عنهام عنَدما 
.)2(m ِّتا خادمُة ملِك الـحبشِة أصحمَة النَّجايش َ بشَّ

حايبُّ كعُب بُن مالٍك m عنَدما تيَب عليه وجاَءه البشرُي  وكذلَك فعَل الصَّ
َق بسهِمه من غزوِة خيرَب َفرحًا بتوبِة اهللِ  أعطاه رداَءه .. وكان ال َيمِلُك غرَيه، وتصدَّ

تعاىل عليه)3(.

ِة. قاَل شيُخ اإلسالِم ابُن تيمّيَة رمَحه اهلُل تعاىل:  أما عن َقبوِل الَعطّيِة أو اهَلديَّ
ه  جُل لصاحبِه ِمن غرِي سؤاٍل جاَز له أخُذه، فإن أعطاه مااًل َيستِحقُّ الرَّ )ما أعطاه 
عليه، فإن أخَذه وكافَأه عليه فقد أحسَن( ا.ه . )4(.. لذا كاَن تقديُم الَعطّيِة أو اهلدّيِة 

. ِ أمرًا ُمستحبًا َتطييبًا لنفِس الـُمبشِّ من الـُمبشَّ
ج- ال�شج�ُد �شكراً لله تعاىل:

ُتوِجُب  جليلٍة  ومكارَم  كثريٍة  بآالَء  وجلَّ  عزَّ  الوّهاُب  الـُمنِعُم  َمنا  كرَّ لقد 
الـحمُد  أنعِمه  عىل  تعاىل  اهللِ  شكِر  صوِر  فمن  وتقديَرها،  شكَرها  الـخلِق  عىل 
]البقرة[ ..  والثناُء؛ لقوله تعاىل: )ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ(   
صوِر  ومن   ، وجلَّ عزَّ  الـُمنعِم  مجائِل  بعِض  ردِّ  عىل  دليُلُه  والـحمُد  ناُء  الثَّ فهذا 

ٹ  ٿ  )ٿ  قائٍل:  قاَل عزَّ من  له،  والُقربى  العبادِة  كثرُة  تعاىل  اهللِ  شكِر 

ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
أقرِب  من  ولعلَّ  ]اإلرساء[،  ڇ(    چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

)1( متفق عليه: رواه البخاري )6541(، ومسلم )216(.
)2( رواه الـحاكـم )6770(، والزبـري بن بكار يف «الـمنتخب مـن كتاب أزواج النبي» )16(، «اإلصابة» البن 

حجر )26/12(.
)3( متفق عليه: رواه البخاري )4418(، ومسلم )2769(.

)4( «الفتاوى الكربى» البن تيمية )94/25(.
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  l ُّبقولِه: قاَم النَّبي m كِر ما أخرَب به الـُمغريُة بُن شعبَة الئِل عىل هذا الشُّ الدَّ
َر، َقاَل: »َأَفَل  َم ِمْن َذْنبَِك َوَما َتَأخَّ َمْت َقَدَماُه َفِقيَل َلُه: َغَفَر اهلل َلَك َما َتَقدَّ َحتَّى َتَورَّ

َأُكوُن َعْبًدا َشُكوًرا«)1(.

جوُد له طاعًة وامتثااًل. قال عزَّ وجلَّ  تبارَك وتعاىل السُّ ومن صوِر شكِر اهللِ 
يف كتابِه العزيِز: )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ(    ]الـحج[، ولنا يف رسوِل اهلل l أسوٌة 
كِر قد ورَد من فعِل الـُمصطفى l وسنأت عىل بيانِه الحقًا ..  حسنٌة فإنَّ سجوَد الشُّ
وإخبارًا ملا سيكوُن يف أصعِب أحواِل الـخالئِق يوَم الـَمحِش، َكام ورَد يف حديِث أيب 
سعيٍد الـُخدريِّ m يف صفِة الـَمحَشِ إىل أن قاَل l: »َفإَِذا َرَأْيُته َوَقْعُت َساِجًدا، 
ْع.  ُتْعَطْه، َوُقْل ُيْسَمْع، َواْشَفْع ُتَشفَّ ُيَقاُل اْرَفْع َرْأَسَك، َوَسْل  َفَيَدُعنِى َما َشاَء الُل ُثمَّ 
ُمنِيِه«)2(، والشاهُد أن النَّبيَّ l َيسجُد شكرًا هلل تعاىل  ُدُه بَِتْحِميٍد ُيَعلِّ َفَأْرَفُع َرْأِسى َفَأْحَ
ٍد l يف هذه الـَمُكرمِة دوَن غرِيه من الـَخالئِق، وتعظياًم  ِله عىل عبِده حممَّ عىل تفضُّ
ناِء والـَمجِد تبارَك وتعاىل .. هلذا فإنَّه )ُيستَحبُّ سجوُد  لَقْدِره عزَّ وجلَّ فهو أهُل الثَّ
، وإسحاُق، وأبو ثوٍر، وابُن  افعيُّ ِد النَِّعِم، واندفاِع النَِّقم، وبِه قاَل الشَّ كِر عنَد تدُّ الشُّ
كِر: )مذهُبنا أنه  الـمنذِر()3(، وقاَل اإلماُم النوويُّ عن مذهِب العلامِء يف سجوِد الشُّ
ِد نعمٍة أو اندفاِع نقمٍة، وبه قاَل أكثُر العلامء، وحكاه ابُن الـمنذِر عن  سّنٌة عنَد َتدُّ
يِث  أيب بكٍر، وعيلٍّ وكعِب بن مالٍك o، وعن إسحاَق، وأيب ثوٍر، وهو مذهُب اللَّ

وأمحَد وداوَد.. قاَل ابُن الـمنذِر: وبه أقول( ا.ه .)4(.
)1( متفق عليه: رواه البخاري)1130(، ومسلم )2819(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )4476(، ومسلم )193(.

)3( «الـمغني» البن قدامة )363/2( مسألة رقم )876( كتاب الصالة - باب سجود التالوة سنة مؤكدة.
)4( «الـمجموع» لإلمام النووي )78/4(.



البشارات النبوية44

كِر يف أحواِل الـُمصطفى l، فقد أخرَب أبو بكرَة  وأما ما وَقَع من سجوِد الشُّ
بِِه َخرَّ َساِجًدا ُشْكًرا هلِل عزَّ   َ َأْو ُبشِّ ُه  َيُسُّ َأْمٌر  َأَتاُه  إَِذا   l بِيُّ  النَّ m قال: )َكاَن 
قٍة يف  كِر- فعَله الـمصطفى l يف أحواٍل ُمتفرِّ ()1(. وهذا األمُر -سجوُد الشُّ وجلَّ

حياتِه، وكذلَك أصحاُبه رضواُن اهللِ تعاىل عليهم كام سيأت ذكُره، بإذِن اهلِلِ تعاىل.

فقد َسَجَد النَّبيُّ l ُشكرًا هللِ تعاىل عنَدما نزَلت عليه سجدُة ص، فعن ابن 
عباس n قال: قاَل رسوُل اهللِ l يف سجدِة ص: »َسَجَدَها َداُوُد َتْوَبًة َوَنْسُجُدَها 
ُشْكًرا»)2(. ونحُن معاِشَ الـمسلمنَي َنسجُدها كذلَك اقتداًء بالـُمصطفى l فقد 

.l باِعه ُأِمرنا باتِّ

l خالَد  النَّبيُّ  َبَعَث  m قال:  l ما رواه الرباُء  ومن مواطِن سجوِده 
بَن الوليِد إىل أهِل اليمِن يدعوُهم إىل اإلسالِم فلم ُييبوه، ثم إّن النَّبيَّ l َبَعَث 
عيلَّ بَن أيب طالٍب وأمَره أن ُيقِفَل خالًدا وَمن كاَن مَعه إال رجاًل ممن كاَن مَع خالٍد 
َب معه. فلام  ب معه. قاَل الرباُء: فكنُت ممن َعقَّ َب مَع عيلٍّ m فلُيعقِّ أحبَّ أن ُيعقِّ
َم بنَي  ا واحدًا، ثم تقدَّ نا صفًّ دَنونا من الَقوِم َخَرجوا إليَنا، فصىّل بنا عيلٌّ m وصفَّ
 m ٌّفأسَلَمت هداُن مجيعًا، فكتَب عيل l أيدينا فقرَأ عليهم كتاَب رسوِل اهللِ 
إىل رسوِل اهللِ l بإسالِمهم، فلام قرَأ رسوُل اهللِ l الكتاَب خرَّ ساجًدا، ثم َرَفَع 

َداَن»)3(. َلُم َعَل َهْ رأَسُه فقال: »السَّ

فعِل سجوِد  l يف  للنَّبيِّ  اتِّباَعهم  لَيلَمُس  حابِة  الصَّ َل يف سرِي  الـُمتأمِّ وإن 
ِفه عن حضوِر معركِة تبوٍك  ُث عن حادثِة تلُّ كِر، فهذا كعُب بُن مالٍك m يدِّ الشُّ

)1( صحيح: رواه أبو داود )2774(، وابن ماجه)1394(، ]»صحيح ابن ماجه« )1143([.
)2( صحيح: رواه النسائي )957(، والطرباين يف الكبري )12386(، ]»صحيح الـجامع« )3682([.

)3( صحيـح: رواه البيهقي )2 / 369( وقال: )أخرج البخاري صدر الـحديث عن إبراهيم بن يوسـف فلم 
يسقه بتاممه وسجود الشكر يف تام الـحديث صحيح عىل شطه(.
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بيِع الَعمريُّ وهالُل بن أمّيَة الواقفيُّ o أمجعنَي، وكيَف أّن  هو ومرارُة بُن الرَّ
لوَن يف عدِم حضوِرهم للَموقعِة .. ثم كيَف  فوا أخذوا َيعتِذروَن وَيتعلَّ الذيَن َتلَّ
حايبِّ الـجليِل كعِب بِن مالٍك m وجفاِء أصحابِه له وكيَف أنه  كاَن حاُل الصَّ
ِضه ملواطِن  l له مع تعرُّ أرَسَل زوجَته إىل أهِلها، وأعظُم من ذلَك جفاُء النَّبيِّ 
l وأماكِن تواجِده ومروِره .. إىل أن ضاَقت عليهم األرُض بام  النَّبيِّ  جلوِس 
وِم حنَي قاَل له بأن صاحَبك  َرُحَبت، ثم كيَف ُفتَِن الفتنَة العظيمَة من ِقبِل ملِك الرُّ
إال  وُنكِرْمَك.  ُنواِسك  بنا  فالـَحق  هجرَك-  -أي  جفاَك  قد   -l النَّبيَّ  -يعني 
وَر  الَتنُّ هبا  مُت  فَتيمَّ البالء.  من  أيضًا  وهذا  قرأُتا:  ملا  فقلُت  قال:   m كعبًا  أن 

َفَسَجرُتُه هبا.

ْيُت َصاَلَة  ُثمَّ َصلَّ  :m بِن مالٍك  الـحادثِة: قوُل كعِب  والّشاهُد من هذه 
تِي  اِل الَّ ِسنَي َلْيَلًة، َعىَل َظْهِر َبْيٍت ِمْن ُبُيوتَِنا َفَبْيَنا َأَنا َجالٌِس َعىَل احْلَ اْلَفْجِر َصَباَح مَخْ
ْرُض باَِم َرُحَبْت َسِمْعُت  ا َقْد َضاَقْت َعيَلَّ َنْفِس َوَضاَقْت َعيَلَّ اأْلَ َذَكَر اهلل َعزَّ َوَجلَّ ِمنَّ
َقاَل:   ! َأْبِشْ َمالٍِك  ْبَن  َكْعَب  َيا  َصْوتِِه  بَِأْعىَل  َيُقوُل  َسْلٍع  َعىَل  َأْوَف  َصاِرٍخ  َصْوَت 
َفَخَرْرُت َساِجًدا َوَعَرْفُت َأْن َقْد َجاَء َفَرٌج َقاَل َفآَذَن َرُسوُل اهللِ l النَّاَس بَِتْوَبِة اهللِ 
وَن  ُ وَنَنا وَذَهَب ِقَبَل َصاِحَبيَّ ُمَبشِّ ُ َعَلْيَنا ِحنَي َصىلَّ َصاَلَة اْلَفْجِر، َفَذَهَب النَّاُس ُيَبشِّ
َع  ْوُت َأرْسَ َبَل َفَكاَن الصَّ َوَرَكَض َرُجٌل إيَِلَّ َفَرًسا َوَسَعى َساٍع ِمْن َأْسَلَم ِقَبيِل َوَأْوَف اجْلَ
اُه  اَم إِيَّ يِن َفَنَزْعُت َلُه َثْويَبَّ َفَكَسْوُتُ ُ ِمْن اْلَفَرِس َفَلـامَّ َجاَءيِن الَِّذي َسِمْعُت َصْوَتُه ُيَبشِّ

ا َيْوَمئٍِذ. ُهَ ِ َما َأْمِلُك َغرْيَ بِبَِشاَرتِِه َواهللَّ

وِر  ُ ُق َوْجُهُه ِمْن السُّ ْمُت َعىَل َرُسوِل اهللِ l َقاَل َوُهَو َيرْبُ َقاَل َكْعٌب َفَلـامَّ َسلَّ
َك«، َقاَل َفُقْلُت:  َأِمْن ِعْنِدَك َيا  َوَيُقوُل:  »َأْبِشْ بَِخرْيِ َيْوٍم َمرَّ َعَلْيَك ُمْنُذ َوَلَدْتَك ُأمُّ
َرُسوَل اهللِ َأْم ِمْن ِعْنِد اهللِ؟ َفَقاَل: »اَل َبْل ِمْن ِعْنِد اللِ« َوَكاَن َرُسوُل اهللِ l إَِذا رُسَّ 
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ا َنْعِرُف َذلَِك، َقاَل:  َفَلـامَّ َجَلْسُت َبنْيَ  اْسَتَناَر َوْجُهُه َكَأنَّ َوْجَهُه ِقْطَعُة َقَمٍر، َقاَل: َوُكنَّ
َيَدْيِه ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ إِنَّ ِمْن َتْوَبتِي َأْن َأْنَخِلَع ِمْن َمايِل َصَدَقًة إىَِل اهللِ َوإىَِل َرُسولِِه 
l،  َفَقاَل َرُسوُل اهللِ l:  «َأْمِسْك َبْعَض َمالَِك َفُهَو َخرْيٌ َلَك« َقاَل: َفُقْلُت:  َفإيِنِّ 
ْدِق  اَم َأْنَجايِن بِالصِّ ، َقاَل: َوُقْلُت:  َيا َرُسوَل اهللِ إِنَّ اهلل إِنَّ ُأْمِسُك َسْهِمَي الَِّذي بَِخْيرَبَ
َث إاِلَّ ِصْدًقا َما َبِقيُت)1( .. وقد أنزَل اهلل تعاىل عىل رسولِه  َوإِنَّ ِمْن َتْوَبتِي َأْن اَل ُأَحدِّ

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  )ۆ  قوَله:   l
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ۈئٱ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ( ]التوبة[.

فهذه الـحادثُة القاسيُة عىل كعِب بِن مالٍك وصاحَبيه إنام هي ُأنموذٌج صادٌق 
هللِ  ُشكرًا  جوِد  السُّ جواَز  فيها  وأن  كام  الـخالِص،  باإليامِن  ِكهم  وتسُّ إيامهِنم  لقّوِة 
دقِة لوجِه  ، وجواُز الصَّ ِ ِ إىل الـُمبشِّ تعاىل عىل نَِعِمه، وكذلك جواُز اهلبِة من الـُمبشَّ

اهللِ تعاىل رسورًا بفضِله عزَّ وجلَّ ..

واستمرَّ الصحابُة n باتباِع هدِي الـمصطفى l يف سجوِد الشكِر فقد 
يِق m، فعن حممٍد بِن عبيِداهللِ عن  ورَد فعُلها من الـخليفِة األوِل أيب بكٍر الصدِّ
رجٍل قال: »َأنَّ َأَبا َبْكٍر m َلـامَّ َأَتاُه َفْتُح اْلَياَمَمِة َسَجَد«)2(.. فهكذا يكوُن االتباُع 
اُذه  باِعه l، فالـمأموُل منهم اتِّ ِة الـُمصطفى l. فالـمسلموَن مأموروَن باتِّ نَّ لسُّ

l قدوًة وأسوًة حسنًة ملَن أراَد السعادة يف الدنيا والنجاة يف اآلخرة.
)1( متفق عليه: رواه البخاري )4418(، ومسلم )2769(.

)2( رواه البيهقي )372/2(، وابن أيب شـيبة )3756(، وقـال األلباين يف «اإلرواء» )230/2(: رجاله ثقات 
رجال الشيخني غري الرجل الذي مل يسم.
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َقْت ُأمنيُته يف  وكذا فعَل الـخليفُة الّثاين عمُر بُن الـخّطاِب m عنَدما حتقَّ
l وأيب  اهلل  مَع صاحَبيه رسوِل  ُيدَفَن  أن  p يف  الـمؤمننَي عائشَة  أمِّ  موافقِة 
قاَل:   m اَن  بِن عفَّ ُدِفنا يف غرفتِها، فعن عثامَن  m حيُث إهنام  يِق  دِّ الصِّ بكٍر 
ابنِه عبِداهللِ. فقال له: ضع  أنا آخُركم َعهدًا بعمَر، دخلُت عليِه ورأسُه يف ِحجِر 
ي باألرِض  خدي باألرض. قال: فَهل َفِخذي واألرُض إال سواٌء؟ قال: َضع خدِّ
ي إن مل َتغِفْر يل، حتى  ال أمَّ لَك يف الّثانيِة أو الّثالثِة، وسمعُته يقوُل: َوييل وويَل أمِّ

فاَضْت نفُسه)1(.

ه m عىل األرِض رغبًة بام عنَد اهللِ تعاىل من الَفضِل  والشّاهد هو وضُع خدِّ
عذابِه  أليِم  من  ورهبًة  صاحَبيه،  مَع  ُيدفَن  أن  الـمؤمننَي  أمِّ  موافقُة  ومنه  العميِم، 
عزَّ وجل. فإنَّ السجوَد وَوضَع الـخدِّ باألرِض سواٌء، وهو تريُغ الوجِه واألنِف 

اًل للَملِك العاّلِم تباَرك وتعاىل. اِب تذلُّ بالرتُّ

الُقرآِن  قراءِة  ُيكثُر من  كاَن  فقد   m عّفاٍن  بُن  الّثالُث عثامُن  الـخليفُة  أما 

جوِد هللِ عزَّ وجلَّ عنَدما ُحِرَ من ِقَبِل الـخارجنَي عليه  ياِم، والسُّ الِة والصِّ والصَّ

أيب  مسلٍم  فعن  هادِة،  الشَّ وُقرِب  بالبِشارِة  عليه  تعاىل  اهلُل  َمنَّ  أن  إىل  والـُمعتديَن 

ها  سعيٍد موىل عثامَن n قال: إن عثامَن أعتَق عشيَن مملوكًا، ودعا بساويَل فَشدَّ

عليه ومل َيلَبْسها يف جاهلّيٍة وال إسالم، وقال: إين رأيُت رسوَل اهللِ l البارحَة يف 

الـمناِم، ورأيُت أبا بكٍر وعمَر، وإهنم قالوا يل: «اْصرِب، َفإِنََّك ُتْفِطُر ِعْنَدَنا الَقابِلة» 

َل  يَديه)2(.. ومع ذلَك فقد تكفَّ بنَي  فُقتَِل وهو  يديه،  ثم دعا بمصحٍف فنشه بني 
)1( «صفة الصفوة» لعبدالرمحن أيب الفرج ابن الـجوزي )291/1(.

 l لَيْقُتلنَّني القوم .. إين رأيت رسـول اهلل( :بلفظ p مـن حديث زوجتـه نائلة )2( رواه أمحـد )73/1(
يف منامـي وأبو بكر وعمر، فقالوا: ُتْفِطُر عندنـا الليلة(، وانظر: «العواصم من القواصم» للقايض أيب بكر 

العريب )ص138-139(، وابن كثري يف «البداية والنهاية» )381-281/7(.
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تعاىل:  قولِه  دِمه عىل  من  قطرٌة  وقَعت  وقد  قتلوه،  ممَّن  باالنتقاِم  عزَّ وجلَّ  الباري 

ُنَعيٍم:  أيب  بُن  نافُع  قال  ]البقرة[،  ڳ(    ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  )گ 

قت فيه بشارُة الـُمصطفى l بأنه  َم عىل هذه اآليِة)1(، وبذلَك حَتقَّ ت عينيَّ الدَّ َبُرَ

ٌ بالـجّنِة عىل بلوى تصيُبه، كام وإن العتكاِفه عىل قراءِة القرآِن شكرًا هللِ تعاىل  ُمبشَّ

َته وَعَصَم دماَء أصحاِب  ؤيا بُدنوِّ أجِله، فقد َفَدى أمَته ورعيَّ عىل نعمِة اإلخباِر بالرُّ

َم روَحه ونفَسه  رسوِل اهلل l من الَقتِل وضياِع ُحرمِة مدينِة الـُمصطفى l، فقدَّ

فاع عنه لضاَعت حرمُة الـمدينِة  l، ولو أنه َقبَِل بالدِّ فداًء هلم ولَزوجاِت النَّبيِّ 

يُن بتلَك اإليامنّياِت واألحاديِث واألمثلِة الّرائعِة عن  ِة ومَلّا َوَصَل إلينا هذا الدِّ النَّبويَّ

موا كيَف  عوِب ليَتعلَّ نيا وُحّكاِم الشُّ فداِء أصحاِب النَّبيِّ l، فهذا َدرٌس مُللوِك الدُّ

ماِر بنَي األمِم بسبِب  َيعِصموَن دماَء شعوهِبم، ال ما نراُه اليوَم من كثرِة القتِل والدَّ

ذيَن .. فالـحمُد هللِ عىل نعمِة اإلسالِم واإليامِن. فئٍة قليلٍة من الّناِس أو الـُمَتنفِّ

 ،m كِر- الـخليفُة الّرابُع عيلُّ بُن أيب طالٍب وقد فعَل ذلَك -سجوَد الشُّ
وذلَك بعَد أن فرَغ من قتالِه مَع الـخواِرِج الـامرقنَي، فَعن طاِرق بِن زياٍد، قاَل: ساَر 
عيلٍّ إىل النَّهرواِن فَقتَل الـخوارَج، فقاَل: اطلُبوا، فإن النَّبيَّ l قال: »َسَيِجيُء َقْوٌم 
ْهُم ِمْن  اِوُز ُحُلوَقُهْم؛ َيْمُرُقوَن ِمْن اإْلِْسَلِم َكَم َيْمُرُق السَّ قِّ اَل ُيَ ُموَن بَِكِلَمِة اْلَ َيَتَكلَّ
َدُج اْلَيِد، ِف َيِدِه َشَعَراٌت ُسوٌد، إِْن َكاَن ِفيِهْم  ِة، ِسيَمُهْم َأْو ِفيِهْم َرُجٌل َأْسَوُد ُمْ ِميَّ الرَّ
َفَقْد َقَتْلُتْم َشَّ النَّاِس، َوإِْن َلْ َيُكْن ِفيِهْم َفَقْد َقَتْلُتْم َخرْيَ النَّاِس« قال: »ثم إنا وَجدنا 
ج. قال: فخَررنا سجودًا، وخرَّ علٌّ ساجدًا مَعنا»)2( .. وقد ذكَر هذا الّشاهَد  الـُمخدَّ
جُل  دة َذكرنا منها َسَلفًا، والرَّ كِر يف مواطَن متعدِّ ُق بُسجوِد الشُّ أهُل الفقِه فيام َيتعلَّ

)1( تفسري «ابن كثري» )247/1(. 
)2( حسن: رواه أمحد)1/ 107(، ]»إرواء الغليل« )230/2([
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l يف حديثِه عن الـخوارِج  النَّبيُّ  ِة)1( الذي ذكَره  َديَّ الثُّ ُج هو ذا  الـُمخدَّ األسوُد 
 :l الطويل قوُله m ِّوأماراِتم وعالماِتم، فمن حديِث أيب سعيٍد الـُخدري
َتَدْرَدُر  اْلَبْضَعِة  ِمْثُل  َأْو  اْلَْرَأِة،  َثْدِى  ِمْثُل  َعُضَدْيِه  إِْحَدى  َأْسَوُد،  َرُجٌل  «...آَيُتُهْم 

ُرُجوَن َعَل ِحنِي ُفْرَقٍة ِمَن النَّاِس»)2(. َوَيْ

واياِت سجوُد أصحاِب النَّبيِّ l وخلفائِه شكرًا  والّشاهُد من ذكِر هذه الرِّ
هللِ تعاىل اقتداًء به وامتثااًل ألمِره؛ فاألوىل واألحرى للُمسلِم إذا تلّقى خربًا ُمفِرحًا 
أن خَيِرَّ هللِ ساجدًا شاكرًا، وكذا لو َدَفَع اهلُل تعاىل عنه مصيبًة أو نِقمًة فلُيباِدْر إىل سجوِد 

سجدٍة له عزَّ وجلَّ ُشكرًا، وهلذا قاَل تعاىل: )ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ( ]إبراهيم[.

فائدة: يف بياِن بع�ِس االأحكاِم والـم�شائِل الـُمتعلِّقِة ب�شج�ِد ال�شكِر:

الـمسلِم؛  العبِد  عىل  نعمٍة  حُلدوِث  كِر  الشُّ سجوِد  من  الـحكمُة  كاَنت  ملا 
يكوُن  وقد   .. رزٍق  حَتصيِل  أو  عدوٍّ  عىل  نٍر  أو  مولوٍد  والدِة  أو  غائٍب  كُقدوِم 
فإن  أو غرِي ذلك،  أو غرٍق  نقمٍة؛ كَنجاٍة من حريٍق  لَدفِع  تعاىل  السجوُد شكرًا هللِ 
جوُد،  كِر َحَسٌن، إذا ورَدت هللِ تعاىل عىل الـمرِء نعمٌة فُيستَحبُّ له السُّ )سجوَد الشُّ
]الـحج:77[()3(..  )ڱ ڱ(    تعاىل:  اهلُل  قاَل  وقد  خرٍي،  فعُل  جوَد  السُّ ألن 
كِر أو دفِع  قِة يف سجوِد الشُّ ومن هنا سنتناوُل بعضًا من األحكاِم والـمسائِل الـُمتعلِّ
ِف  التَّرُّ بعِض  مَع  أوردُتا كام ذَكروها  العلِم،  أهُل  تَناوهَلا  ِ والتي  للُمبشِّ الَعطّيِة 

)1( ذو الثديـة: هـو رجٌل من الـخوارج الذين قتلهم عيل m يـوم النهروان. ويقال له: الـمخدج، وكان يف 
يده مثل ثدي الـمرأة عىل رأسه حلمة مثل حلمة الثدي عليه شعرات مثل سبالة السنور، وقصته مشهورة 

ذكرها اإلمام مسلم يف «صحيحه» وأبو داود وغريها. انظر: «نيل األوطار» للشوكاين )136/3(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )3610(، ومسلم )1064(.

)3( «الـمحىل» البن حزم )112/5(.
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خشيَة اإلطالِة، ومنها ما ييل:

كِر مثُل سجوِد التِّلوِة؟ وما الَفرُق بيَنهم؟ س: هل سجوُد الشُّ

فيِه سجوُد  افرتَق  )َما  الكيفّيِة... وأما  َتتَّفقاِن يف  ليسا تامًا؛ فهام  الـجواب: 
كِر ال يدخُل يف الصالِة بخالِف  كر ففي أمَرين أحدها: أن سجوَد الشُّ التِّالوِة والشُّ
سجود التالوة، الّثاين: أن يف جواِزه عىل الّراحلِة وجَهني، وسجوُد تالوِة الّصالِة 

يوُز عليها قطعًا()1(.

كِر ما قاَله )الشيُخ أبو حامٍد  ومما اختلَف فيه سجوُد التِّالوِة عن سجوِد الشُّ
الِة، فإن سجَدها فيها  كِر يف الصَّ واألصحاُب: اتَّفَق أصحاُبنا عىل حتريِم سجوِد الشُّ
ُمستَحّبٌة،  فإهنا  الِة،  الصَّ يف  التِّالوِة  سجوِد  بعكِس  خالٍف()2(،  بال  صالُته  بطَلت 

وقيَل بوجوهِبا.

؟ ٍ َم أكثُر من ُمبشِّ س: لَن ُتدَفُع الَعطّيُة أو الـُجْعُل إذا تقدَّ

فإن  أواًل  ه  ُ ُيبشِّ ملن  مكافأًة  ما  رجٌل  خصص  أو  َجعَل  ما  إذا  الـجواب: 
ُق من الـُمخرِب األوِل مُنفردًا أو مَع غرِيه، فإذا  )إمجاَع العلامِء عىل أن البِشارَة َتتحقَّ
فأكَثر،  عبيِده  واحٌد من  ه  َ فبشَّ  ، فهو حرٌّ بكذا  عبيدي  ين من  َمن بشَّ قاَل رجٌل: 
الُم مرَّ  ا()3(.. و)يدلُّ عىل ذلك ما ُرِوَي أنه عليه الّصالُة والسَّ هَلم يكوُن حرًّ فإن أوَّ
َيقرَأ  أن  َأَحبَّ  «َمن  الُم:  والسَّ الُة  الصَّ عليه  فقال  القرآَن،  يقرُأ  بابِن مسعوٍد وهو 
أبو بكٍر وعمُر  إليه  فابتدَر  َعْبٍد»،  أمِّ  ابِن  بِِقَراءِة  َفْلَيْقَرأ  َنَزَل  َكم  ا  َطِريًّ ا  الُقرآن َغضًّ
بكٍر،  أبو  ين  يقوُل: )بشَّ ابُن مسعوٍد  فكاَن  بكٍر عمَر،  أبو  فَسَبَق  بالبِشارِة،   n

)1( «األشباه والنظائر»، لإلمام السيوطي )520/1(.
)2( «الـمجموع»، لإلمام النووي بتحقيق حممود مطرحي )77/4(.

الـرازي»  الفخـر  و«تفسـري  ٻ(،  ٻ  )ٱ  تعـاىل:  قولـه  يف   )238/1( القرطبـي»  «تفسـري   )3(
.)146/2(
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وأخرَبين عمُر( o أمجعنَي()1(.

ِ شيئًا ما َتطييبًا لنفِسه  س: مما مّر معنا سابقًا عَرفنا بأنه ُيستَحبُّ إعطاُء الـُمبشِّ
هبَة  أو  عطّيَة  َيُردَّ  أن   ِ للُمبشِّ َيوُز  فهل   ..  ِ الـُمبشَّ بأمِر  واهتامِمه  تِه  ملحبَّ وَتقديرًا 

ِ عن طيِب نفٍس منه؟ الـُمبشِّ

الـجواب: إذا كاَن األمُر كام ُذِكَر فإنه ال بأَس بذلَك ما داَم األمُر جاَء من 
م بالبشارِة وأخرَب صاحَبها .. وإال فإن األصَل يف ذلَك عىل  ِ الذي تقدَّ ِقبَل الـُمبشِّ
الكراهيِة لصاحِب الَعطّيِة أو اهلبِة أن َيرجَع فيها، بل وقاَل بعُض العلامِء بَتحريِم 
 : ِ ِ من الـُمبشِّ جوِع يف الَعطّيِة أو اهلبِة)2(، أما دليُل جواِز إرجاِع الَعطّيِة للُمبشَّ الرُّ
أمِّ  الـمؤمننَي  أمِّ  فعن  الـحبشِة،  ملِك   m النجايش  جاريِة  أبرهَة  من  كان  ما 
التي بشتني. فقلت هلا:  أبرهَة  الـامَل أرسلُت إىل  p قالت: فلام وصَل  حبيبَة 
إين ُكنت أعطيتك يومئٍذ وال ماَل بيدي، وهذه مخسون مثقااًل فخذهيا، فاستعيني 
ما  كلُّ  فيه  الزجاج-  أو  العاج  من  صغريًا  -صندوقًا  ُحقًا  وأخرجت  فأبت  هبا، 
. وقالت: َعَزَم عيلَّ الـملُك أن ال أرزَأك -ال ُأنِقُصك-  ته عيلَّ ُكنت أعطيتها، فردَّ
l وأسلمُت هللِ،  اتبعُت ديَن حممٍد  ثيابه وذهبه، وقد  التي أقوم عىل  شيئًا، وأنا 
والّشاهُد  الِعطِر)3(،  من  عنَدُهّن  ما  بكّل  إليِك  يبعثن  أن  نساَءُه  الـملُك  أمَر  وقد 
)1( «حاشية ابن عابدين» )112/3(، والـحديث رواه ابن حبان يف «صحيحه» برقم )7067(، والـحاكم يف 
«الـمستدرك» رقم )5390( وصححه ووافقه الذهبي، والـمراد بقوله: فابتدر إليه، أي: أرسعا وتقدما 

لتبشريه.
)2( بعـد القبـض لقوله l: «العائِـُد ف ِهَبتِِه كالَكلِب َيقيُء، ُثمَّ َيُعوُد ف ِقيئِـِه» رواه البخاري برقم )2589(، 
ومسـلم )بـشح النووي رقـم 1622(، وقال قتـادة: وال أعلم القـيء إال حرامًا. انظـر: «الفقه الـحنبيل 
الـميـس» ا. د وهبـة الزحييل )352/3( وفيه مسـائل وأحكام، وموسـوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسـالمي، 

لسعدي أبو جيب )1092/2(.
)3( رواه الـحاكم )6770(، والزبري بن بكار يف «الـمنتخب من كتاب أزواج النبي» )16(، و«اإلصابة» البن 

حجر )26/12(.
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َقبوُل أمِّ حبيبَة p عطيَّتها.

كِر شوٌط؟ وما هي؟ س: هل لسجوِد الشُّ

سجوِد  كُشوِط  شوطًا  كِر  الشُّ لسجوِد  إنَّ  العلِم:  أهُل  قاَل  الـجواب: 

التِّالوِة)1(، ومنها ما ييل:

ُيشرتُط  ما  له  ُيشرَتُط  كِر  الشُّ سجوَد  بأنَّ  والـحنابلُة  الّشافعّيُة  َح  )رَصَّ
النَّجاسِة  واجتناِب  الَعورِة  وسرِت  القبلِة)2(  واستقباِل  هارِة،  الطَّ من  أي  الِة،  للصَّ
إىل  َيفتِقُر  أنه  فالـمَشهوُر  الـاملكّيِة،  عنَد  كِر  الشُّ سجوِد  بجواِز  القوِل  وعىل   ..
ذلك،  إىل  افتقاِره  عدَم  الـاملكّيِة  بعُض  واختاَر  الـمذهِب،  ظاهِر  عىل  طهارٍة 
تراخى  لو  يزوُل  جوِد ألجِله  بالسُّ يؤتى  الذي  الـَمعنى  الـَحّطاب: ألن رسَّ  قال 
كِر)3(()4(،  الشُّ لسجوِد  هارُة  الطَّ ُيشرتُط  ال  أنه  تيمّيَة  ابُن  واختاَر  ر.  َيتطهَّ حتى 
َ قد يكوَن بعيدًا  ِر؛ ألن الـُمبشَّ هارُة يف سجوِد الشكُّ والراجُح أنه ال ُتشرتُط الطَّ
كِر  الشُّ ماهّيُة  لَذهَبت  البشارِة  سامِع  بعَد  َر  التَّطهُّ أراَد  وإن  هارِة  الطَّ مكاِن  عن 
تبارَك وتعاىل  له  جوِد  السُّ ُته يف  الـُمنعِم عزَّ وجلَّ عليه ولَفرَتت وَقلَّت هَّ لنِعمِة 
فهي  النَّجاسِة  واجتناُب  العورة،  وَسرُت  مكاهَنا،  َعرَف  إن  القبلِة  استقباُل  أما   ..

َشٌط)5( .. واهلُل تعاىل أعىل وأعلم.

)1( انظـر: «الـمغنـي» البن قدامـة )363/2(، و«الـمبـدع» البن مفلـح )32/2(، و«الـموسـوعة الفقهية» 
)214/24( مصطلح )سجود التالوة(.

)2( «طبقات الشافعية» البن بكر بن أمحد بن قايض شهبة )315/2( حتقيق د. الـحافظ عبدالعليم خان.
)3( «جمموع الفتاوى» لشيخ اإلسالم ابن تيمية )166/23( كتاب الصالة - باب سجود التالوة.

)4( «الـموسوعة الفقهية» )248/24( مصطلح )سجود الشكر(.
)5( ال دليل عىل هذه الشطية.
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م أتمُّ وأفضُل السجوُد شكرًا مْن قياٍم أو قعوٍد؟ س: أهيُّ
تعاىل  اهلُل  رمَحُه  تيمّيَة  ابِن  اإلسالِم  شيِخ  عىل  ؤاُل  السُّ هذا  َوَرَد  الـجواُب: 
ِمن  ذكَره  من  ذلَك  ذكَر  كام  قاعدًا،  منه  أفضُل  قائاًم  التالوِة  سجوُد  )بل  فأجاَب: 
بل  عائشَة،  عن  ذلَك  ُنِقَل  وكام  وغرِيها،  وأمحَد  افعيِّ  الشَّ أصحاِب  من  العلامِء 
من  أفضُل  القائِم  صالَة  فإن  االعتباِر،  يف  ظاهٌر  وهذا   .. كِر  الشُّ سجوُد  وكذلَك 

صالِة القاعِد()1(.
جوِد شكرًا للِ تعاىل؟ س: ما كيفيُة السُّ

خارَج  التِّالوِة  سجوِد  صفاُت  صفاتِه  يف  ُتعترَبُ  كِر  الشُّ )سجوُد  الـجواُب: 
ُ وَيسُجُد سجدًة  كِر هللِ تعاىل َيستقبُل الِقبلَة، وُيكربِّ الِة، وإذا أراَد أن يسجَد للشُّ الصَّ
ُ تكبريًة أخرى وَيرَفُع رأَسُه. قال يف «الفتاوى  َيَمُد اهلَل تعاىل فيها وُيسبُِّحه. ثم يكربِّ
جوِد وال َيرفُع  ُ للسُّ اهلندّية»: كام يف سجود التالوة، وقد قاَل يف سجوِد التالوِة: ُيكربِّ
كِر يكوُن عىل  َد عليه وال سالَم .. وسجوُد الشُّ جوِد فال تشهُّ يَديِه. وإذا َرَفَع من السُّ
بعِة، وأن ذلَك ركٌن فيه، وَيُب فيه التَّكبرُي والتَّسبيُح، إال أنه ليَس فيه  األعضاِء السَّ

ٌد وال جلوٌس له، وأنه ُتزُئ فيه تسليمٌة واحدٌة»)2(. تشهُّ
األعىل   َ ريبِّ سبحاَن  كِر:  الشُّ سجوِد  يف  )يقوُل   : الـَحنبيلُّ ُمفلٍح  ابُن  وقاَل 

وجوبًا، وإن زاَد ما ورَد فَحسٌن()3(.)4(
م أفضُل إظهاُر سجوِد الشكِر أم إخفاؤُه؟ س: أهيُّ

َمن  )بأن  بقوهِلم:  الـمسألة  تعاىل هذه  اهلُل  رمَحهم  الُعلامُء  أوضَح  الـجواُب: 
جوِد، وإن  اِجِد ُيستَحبُّ إظهاُر السُّ ُق بغرِي السَّ َسَجَد لنعمٍة أو اندفاِع نقمٍة ال َتتعلَّ

)1( «جمموع الفتاوى» البن تيمية )173/23(، و«الـمبدع يف شح الـمقنع» البن مفلح )32/2(.
)2( «الـموسوعة الفقهية» )248/24-249( مصطلح )سجود الشكر(.

)3( «الـمبدع»، البن مفلح )32/2(.
)4( فائدة: اعلم أنه ال يشرتط يف سجود الشكر ما يشرتط يف الصالة ألنه ليس صالة.
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ُه َيتوُب،  جوَد فلعلَّ َسَجَد لبلّيٍة يف غرِيه وصاحُبها غرُي معذوٍر كالفاسق، ُيظهُر السُّ
ى به، وعربَّ عن ذلَك الـحنابلُة  ِمِن ونحِوه)1( أخفاه لئال يتأذَّ وإن كاَن معذورًا كالزَّ
جوَد لُرؤيِة الـُمبتىل إن كاَن ُمبتىل يف دينِه َسَجَد بحضوِره أو بغرِي حضوِره،  بأن السُّ
الِذي َعاَفايِن ِمَّا اْبَتلَك بِِه» وإن كاَن البالُء يف بدنِه َسَجَد وقاَل  وقال: «الـَحْمُد للِ 
: كانوا يكرهوَن أن  ذلك، وكتَمه عنه، ويسأُل اهلَل العافية، وقد قاَل إبراهيُم النََّخعيُّ

َيسألوا اهلَل العافيَة بحرضِة الـُمبتىل( ا.ه  )2(.

س: ما ردُّ أهِل العلِم لَن ردَّ ُسجوَد الشكِر ول يأخْذ ول َيعمْل بِه؟

الـجواب: لقد تباَينْت ردوُد العلامِء رمحهُم اهلُل تعاىل يف هِذه الـمسألِة؛ فمنها 
عىل سبيِل الـمثاِل ال الـحِر:

واآلثاَر  السنَن  هِذه  يرفُع  شيئًا  أعلُم  )وال  الـجوزيِة:  قيِم  ابُن  اإلماُم  قاَل   -1
ال  وتعاىل  سبحانه  اهللِ  نعَم  أن  وهو  فاسٍد،  رأي  غرُي  وَكثرِتا  ِصحتِها  مع 
من  وهذا  بالسجوِد.  بعضها  لِتخصيِص  معنى  فال  عبِده،  إىل  واصلًة  تزاُل 
فالـمستمرُة  وُمتجددٌة،  ُمستمرٌة،  نوعان:  النعَم  فإن  وأبطِله،  رأٍي  أفسِد 
كِر، ُشكرًا  ُشكُرها بالعباداِت والطاعاِت، والـمتجددُة ُشَع هلا ُسجوُد الشُّ
هلا،  النفِس  وانبساِط  النعِم  فرحِة  ُمقابلِة  يف   ، وُذالًّ له  وُخضوعًا  عليها،  هللِ 

وذلَك من أكرِب أدوائها..()3(.

2- قاَل اإلماُم ابُن حزٍم رمحُه اهلُل تعاىل: )ومل يأِت عنه هنٌي عن النبيِّ l -يعني 

)1( أي: ال يسـجد شـكرًا أمام َمن ابتاله اهلل تعاىل بعاهة مسـتديمة أو مرض ظاهر حتى ال تتأثر نفسـه ويكفي 
ذكر دعاء رؤية الـمبتىل يف صدره فقط.

)2( «الـموسـوعة الفقهيـة» )250/24( مصطلـح )سـجود الشـكر(، والـحديـث الـمرفـوع رواه الرتمذي  
)3431( وحسـنه األلباين رمحه اهلل تعاىل يف «صحيح سـنن الرتمذي» )3673(، والبزار يف «مسنده» برقم 

)124(، وحّسنه اهليثمي يف «جممع الزوائد» )138/10(.
)3( «أعالم الـموقعني عن رب العالـمني» البن قيم الـجوزية )410/2( مسألة )296( سجود الشكر.
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ُسجوُد  هو  إنام  الُسجوَد  هذا  إنَّ  يقوَل:  أن  ألحٍد  وليَس  كِر-  الشُّ سجوَد 
الصالِة خاصًة، وَمن أقدَم عىل هذا فقد قاَل عىل رسوِل اهلل l ما مل َيُقْلُه، 
بْل َكَذَب عليِه، إذ أخرَب عن ُمراِده بالغيِب والظنِّ الكاذِب. وقد ُرويَنا عن 
أيب بكٍر الّصديق: أنه ملّا جاءُه َفتُح الياممِة: َسَجَد، وعن عيلٍّ بن أيب طالب: 
أنه ملّا وجَد ذو الُثْدَيِة يف القتىل: َسَجَد، إْذ َعَرف أّنه يف الـحزِب الـُمْبِطِل، 
تبوٍك:  فِه عن  مالك يف حديِث تلُّ بن  ، وصحَّ عن كعٍب  الـُمِحقُّ وأنُه هو 
أنه ملّا تيَب عليه: َسَجَد، وال خمالَف هلؤالِء ِمَن الصحابِة أصاًل، وال َمْغَمَز 

يف خرِب كعٍب أْلَبتََّة()1(.

اهلُل تعاىل: )ويف معناُه سجوُد كعٍب بن مالَك ملا  العالمُة الصنعاينُّ رمحُه  3- قاَل 
أنزَل اهلُل توبَتُه، فإنه يدلُّ عىل أنَّ شعيَة ذلَك -يعني سجوَد الشكِر- كانت 

مقرّرًة عندهم()2(.

4- قاَل اإلماُم ابُن قدامَة رمحُه اهلُل تعاىل: )وسجوُد الصّديِق حنَي فتَح الياممَة، وعيلٍّ 
حنَي وجَد ذا الثدية. وُرِوَي عن مجاعٍة ِمَن الصحابِة، فثبَت ظهورُه وانتشارُه 
فبطَل ما قالوه، وتركُه تارًة ال يدلُّ عىل أنه ليَس بمسَتحٍب، فإّن الـمسَتَحَب 

ُيفعُل تارًة، وُيرتُك ُأخرى()3(.

وبعَد هِذه األدلِة واألقواِل يف حقِّ من ردَّ سجوَد الشكِر فلُيعلْم بأنَّ )الفقهاَء 
قوا بنَي صالة الكسوِف وصالِة االستسقاِء بأنَّ هذِه صالُة رهبٍة، وهذِه صالُة رغبٍة،  فرَّ
سِل  فصلواُت اهللِ وسالمُه عىل َمن جاَءْت ُسنته وشيَعُته بأكمِل ما جاءت به شائُع الرُّ

)1( «الـمحىل» البن حزم )112/5( مسألة )557( بترف.
)2( «سبل السالم شح بلوغ الـمرام» لإلمام الصنعاين )323/1(.

)3( «الـمغني» البن قدامة )363/2( مسألة )876(.
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وسننهم وعىل آلِه()1( .. وما أمجَل وأنفَع وأحكَم قوَل الناظِم حيُث قاَل: )2(

َفلو كاَن َيستغني عِن الشكِر ماجٌد

 

لشـكِرِه العبـاَد  اهلُل  َنـَدَب  مَلـا 

 

َمـكاِن ُعُلـوِّ  أو  ُمْلـٍك  ِة  لِعـزَّ

 

ا الثََّقالِن)2( َ فقاَل: اشـكروين أهيُّ

 

الشكِر،  بسجود  الـمتعلقِة  واألحكاِم  الـمسائِل  بعِض  من  كاَن  ما  فهذا 
قّدمناها تسهياًل وتيسريًا لَك عزيَزنا الَقارَئ .

د- االلتزاُم بالعمِل ال�شالـِح ونبُذ العمِل الطالـِح)3(:

أمٌر  ابتداًء، وهذا  الـخرِي والصالـِح  فعِل  بفطرتِه جمبوٌل عىل  إّن اإلنساَن 
ال خالَف عليه، واألعامُل بخواتيِمها، فرّبام َيعمُل العبُد عماًل صالـحًا فال خُيَتُم 
اهللِ  برضواِن  صاحبُه  به   ٌ ُمبشَّ بعمٍل  بدَأ  ما  إذا  الصالـِح  بالعبِد  فحريٌّ  به،  له 
ُحسُن  به  له  يكوُن  فقد  بِه،  العمِل  يف  النّيَة  وُيسَن  عليه  وُيداوَم  ُه  ُيتمَّ أن  تعاىل 
خاتٍة يف آخِر هناِره أو ختاِم أجلِه يف هذِه الـحياِة الدنيا، فعن ُحذيفَة بن اليامِن 
m قال: دخلُت عىل رسوِل اهللِ l يف مرِضه فرأيته هيمُّ بالقعوِد وعيلٌّ عنُده 
ا إال قد ساهرَك يف  َيميُد -يعني ِمَن الُنعاِس- فقلُت: يا رسول اهللِ ما أرى عليًّ
ليلتِه هِذه أفال أدنو منَك؟ قاَل: »عيلٌّ أوىَل بَِذلَِك ِمْنَك«، فدنا منه عيلٌّ فسانَده، 
دخل  وجل  عز  الل  عل  ُمتِسبًا  مسكنٍي  بإطعاِم  لُه  ُختَِم  »َمْن  يقوُل:  فسمعُته 
الـجنة، مْن ُختَِم له بصوِم يوٍم ُمتسبًا عل الل عز وجل دخل الـجنة، من ُختِم 

َة»)4(. له بقوِل ال إلَه إال الُل ُمتسبًا عَل الِل عزَّ وجلَّ َدَخَل الـَجنَّ

)1( «أعالم الـموقعني» البن قيم الـجوزية )411/2(.
)2( «اآلداب الشعية» البن مفلح )334/1(.

)3( رجل طالـح أي: فاسد ال خري فيه وهو عكس الصالـح. انظر: «لسان العرب» البن منظور )530/2(.
)4( صحيح: رواه أبو نعيم يف »أخبار أصبهان« )651(، ]»السلسلة الصحيحة« )1645([.
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وقد صنََّف أهُل العلِم ُكتبًا أوضحوا فيها بعَض عالماِت حسِن الـخاتِة ملا 
ذكرنا َفذكروا منها عىل سبيِل الـمثاِل ال الـحِر:

1- الـموُت بعرِق الـجبنِي، لقوله l: »اْلُْؤِمُن َيُموُت بَِعَرِق الـَجبنِِي«)1(.

2- الـموُت يوَم الـجمعِة أو ليلَة الـجمعِة.

3- الـموُت عىل طاعٍة؛ كأن يموَت يف صالٍة أو حُمِرمًا يف حجٍّ أو عمرٍة أو صياٍم ... 
الـخ.

l عندما مّرت جنازٌة وقد  لقولِه  بالـخرِي؛  الـمسلمنَي عليِه  ِمَن  ثناُء مجاعٍة   -4
أثنى أصحاُبه رضواُن اهللِ تعاىل عليهم عليها بخرٍي، ومرت أخرى فذكروها 
ُة، َوَهَذا َأْثَنْيُتْم َعَلْيِه  نَّ ا َفَوَجَبْت َلُه اْلَ بالشِّ فقاَل l: «َهَذا َأْثَنْيُتْم َعَلْيِه َخرْيً

اُر، َأْنُتْم ُشَهَداُء اللِ ِف اأَلْرِض«)2(. ا َفَوَجَبْت َلُه النَّ َشًّ

5- الـموُت يف ساحاِت الـجهاِد لنرِة ديِن اهللِ تعاىل.

الـمرأُة  أو  الـَحْرِق  أو  اهَلْدِم  أو  الَغَرِق  أو  البطِن  داِء  أو  بالطاعوِن  الـموُت   -6
اُعوُن  َوالطَّ َشَهاَدٌة،  اللِ  َسبِيِل  ِف  »اْلَقْتُل   :l لقولِه  لِّ  بالسُّ أو  الوالِدة.  يف 
لُّ َشَهاَدٌة،  َواْلَغَرُق َشَهاَدٌة، َوالسُّ ْرُق َشَهاَدٌة،  َواْلَ َفَساُء َشَهاَدٌة،  َوالنُّ َشَهاَدٌة، 

َواْلَبْطُن َشَهاَدٌة»)3(.

7- الـموُت يف سبيِل الدفاِع عن الـامِل أو الِعرِض أو النفِس لقولِه l: »َمْن ُقتَِل ُدوَن 

]»أحـكام   ،)360  ،357  /  5( وأمحـد   ،)1828( والنسـائي   ،)981( الرتمـذي  رواه  صحيـح:   )1(
الـجنائز«)35([.

)2( متفق عليه: رواه البخاري )1367(، ومسلم )949( واللفظ للبخاري.
)3( صحيح: رواه الطرباين يف الكبري )6155(، ]»أحكام الـجنائز« )40([.
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َمالِِه َفُهَو َشِهيٌد َوَمْن ُقتَِل ُدوَن َأْهِلِه َأْو ُدوَن َدِمِه َأْو ُدوَن ِدينِِه َفُهَو َشِهيٌد«)1(.

أما العالماُت التي ُترى عىل الـميِت بعَد وفاتِه تدلُّ عىل حسِن الـخاتِة إن 
شاَء اهلُل .. فمنها:

أ- االبتسامُة عىل الوجِه.

د(. ب- ارتفاُع السبابِة )كالتشهُّ

ج- الَوضاءُة واإلشاقُة والفرحُة بالبشى التي َسِمَعها ِمْن ملِك الـموِت وأثِرها 
عىل وجهِه)2(.

عزَّ  الـموىل  نسأُل  الـمسلِم  للعبِد  الـخاتِة  ُحسِن  عالماِت  من  بعٌض  فهذه 
وجلَّ أن يرزقنا إيَّاها مجيعًا، إنه هَو السميُع الـمجيُب.

تنبيٌه:

ينبغي  بام  يتعلُق  ما  فيها  تناولنا  والتي  الـمرتاميِة األطراِف  الرحلِة  بعَد هذِه 
بعِض  ننبَه عىل  أن  يفوُتنا  ال   .. وبعَدها  ِة،  الـخريِّ البِشارِة  حاَل  ِفعلُه   ِ الـُمبشَّ عىل 
فقد   .. الـخرييِة  باألموِر  يَن  الـُمبشَّ بعُض  فيها  يقُع  التي  واألخطاِء  الـمحاذيِر 

تكوُن النتيجُة بعَدها الندامَة والـخساَن، ومنها عىل سبيِل الـمثاِل ما ييل:
: اأ- تقدمُي �شبِب النِّعِم للمخل�ِق دوَن الـخالِق عزَّ وجلَّ

يَن جهاًل منهم يف الوقوِع بالشِك -والعياذُّ باهللِ- وذلَك  يعمُد بعُض الـُمبشَّ
تلَك  أحُدهم  َيِرَف  كأن  النوايا؛  أو  الـمعَتقِد  أو حتى  األلفاِظ  التقدير يف  لسوِء 
أو تقديرها جلهوِد خملوٍق ما. وهذا  البشارَة إىل سنٍة كونيٍة أو مصادفٍة لظرٍف ما، 

)1( صحيح: رواه أبو داود )4772(، والرتمذي )1421(، ]»أحكام الـجنائز« )42([.
)2( لالسـتزادة انظر: «أحكام الـجنائز وبدعها» للعالمة األلباين رمحه اهلل تعاىل )ص34-43(، و«الوجازة يف 

حتضري الـجنازة» لعبدالرمحن الغيث )ص48-50( وغريها.
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 l النبيِّ  مُس يف عهِد  الشَّ وأوهُلا عندما كسفِت   ،l النبيِّ  ه يف حياِة  كلُّ حدَث 
الِة فقالوا: إنَّ الشمَس ُكسفت ملوِت إبراهيَم ابن النبيِّ l فأجاهبم:  وَفَزَع إىل الصَّ
َتَعاىَل  َوَلِكنَّ الل  َأَحٍد،  ِلَْوِت  َيْنَكِسَفاِن  اَل  آَياِت اللِ،  ِمْن  آَيَتاِن  َواْلَقَمَر  ْمَس  الشَّ »إِنَّ 

ا ِعَباَدُه«)1(. ُف ِبَ وِّ ُيَ

كذلَك َكَمن كاَن يقوُل بأنَّ الناَس ُأمطروا بقرِب أو مصادفِة النجِم الفالينِّ أو 
َهنِىِّ  الـُمرَتفِع الـجويِّ الفالينِّ أو اصطكاِك الغيوِم الفالنيِة. فَعْن َزْيِد ْبِن َخالٍِد اجْلُ
َدْيبَِيِة َعىَل إِْثِر َساَمٍء َكاَنْت  ْبِح بِاحْلُ ُه َقاَل: َصىلَّ َلَنا َرُسوُل اهللِ l َصاَلَة الصُّ m َأنَّ
َقاَل  َماَذا  َتْدُروَن  »َهْل  َفَقاَل:  النَّاِس  َعىَل  َأْقَبَل   l النَّبيُّ  َف  اْنَرَ َفَلـامَّ   ، ْيلِّ اللَّ ِمَن 
ا  ُكْم؟«. َقاُلوا: اهلُل َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َقاَل: »َأْصَبَح ِمْن ِعَباِدي ُمْؤِمٌن ِب َوَكاِفٌر، َفَأمَّ َربُّ
ا َمْن َقاَل:  تِِه َفَذلَِك ُمْؤِمٌن ِب َوَكاِفٌر بِاْلَكْوَكِب، َوَأمَّ َمْن َقاَل: ُمِطْرَنا بَِفْضِل اللِ َوَرْحَ

بَِنْوِء َكَذا َوَكَذا َفَذلَِك َكاِفٌر ِب َوُمْؤِمٌن بِاْلَكْوَكِب»)2(.

ې  ې  )ې  قاَل:  حيُث  الـحكيِم  العزيِز  بتقديِر  ه  كلُّ ذلَك  وإّنام 
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 
ىئٱ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
يا  فاعتربوا  الضالل  إال  الـحق  هذا  بعد  فليس  ]األعراف[..  ٿ(  ٿ  ٿ 

أويل األلباب؟!

مَلَا حتققت لنا هذِه البشارُة( وهذا  الناِس: )لوال اهلُل وفالن  وأما قوُل بعِض 
ِك باهللِ تعاىل فقد أخرَب  ْ ِك الشِّ خطٌأ عظيٌم إذا اعتقدُه العبُد فقد ُيدِخلُه ذلَك يف َشَ

)1( متفق عليه: رواه البخاري)1041(، ومسلم )904(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )1038(، ومسلم )71(.
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َأْطَرِت  َكَم  ُتْطُرويِن  »اَل  l يقوُل:  أنه َسِمَع رسوَل اهللِ   m عمُر بن الـخطاِب 
َم َأَنا َعْبُدُه، َفُقوُلوا َعْبُد اللِ َوَرُسوُلُه«)1(. النََّصاَرى اْبَن َمْرَيَم، َفإِنَّ

فإذا كاَن هذا األمُر يف حقِّ سيِد َوَلِد آدم l فام حاُل الذيَن ِمن دونه يتشّدقوَن 
بذلَك .. فليحذْر هؤالِء ِمَن الوقوِع يف هذِه الـمخالفِة الشعيِة العظيمِة.

ِمَن  البعُض  يعتقُده  ما  وهي  الـمخالفاِت  تلَك  ِمن  أعظُم  هناَك  تكوُن  وقد 
يَن إما َجهاًل كذلَك منهم أو اعتقادًا راسخًا بأنَّ الويلَّ الفالينَّ أو صاحَب  الـُمبشَّ
جيِم  ها ِمَن أالعيِب الشيطاِن الرَّ َق هلم هِذه البشائَر .. فهذِه كلُّ القرِب الفالينِّ هو َمن حقَّ
وأعوانِه ِمَن اإلنِس والـجنِّ الذيَن ُيوحي بعُضهم إىل بعٍض زخرَف القوِل غرورًا 
.. فرّبام يتقّربوَن إليهم بذبِح القرابنِي أماًل يف حتقيِق الـمزيِد ِمَن البشائِر الـمزعومِة 
أو استمراِرها اعتقادًا منهم .. وما هي يف واقِع الـحاِل إال استدراٌج ِمَن الـموىل عزَّ 

)ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی  تعاىل:  قوُله  فيهم  يتحقُق  وبالتايل   ، وجلَّ
]األنعام[،  حت(  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی 
وهذا العمُل هو الشُك الريُح الذي أخرَب عنه الـموىل عزَّ وجلَّ يف حُمكِم كتابِه 

)ڭ ڭ ڭ ۇ  َكَفَر وأشَك باهللِ:  بعَد أن  الـجنِة  عىل لساِن صاحِب 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ 
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 
ی(   ]الكهف[ .. فتحقَق وعيُد اهللِ تعاىل فيِه بالـخساِن يف الدنيا قبَل اآلخرِة، وهذا 

. مآُل كلِّ َمن َيكُفُر بِنعِم اهللِ تعاىل، وَمن ُيشُك بِه عزَّ وجلَّ
ِة مبع�شيٍة: ب- ا�شتبداُل تلَك الب�شائِر الـخريِّ

إنَّ أفدَح الـخسائِر يف حياِة العبِد ال تكوُن يف فقداِن عزيٍز أو ماٍل أو جاٍه أو 
)1( صحيح: رواه البخاري)3445(.



61 البشارات النبوية

َيْفِقُد معها العبُد رصيَده ِمْن سائِر أعاملِه الصالـحِة من  سلطاٍن .. وإنام تلَك التي 
فرتٍة  بعَد  ُثمَّ  بعمٍل صالـٍح   ُ فالـُمبشَّ ديِة،  التعبُّ األعامِل  صلواٍت وزكواٍت وسائِر 
كية كام مرَّ معنا آنفًا.. فهِذه ِهَي  ِمَن الزمِن يتحوُل عنه إىل خالفة ِمَن األعامِل الشِّ

نيا فحسْب بْل وآخرتِه كذلَك. قال تعاىل: )ۇ  أعظُم الـخسائِر ليست يف حياتِه الدُّ
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ( ]الزمر[.

الـحبيُب  أخرَب  فقد  وفناِءها  الـحسناِت  خسارِة  ِمن  أعظُم  يشَء  فال 
 ،... َفَر،  السَّ َوْعَثاِء  ِمْن  بَِك  َأُعوُذ  إيِنِّ  »اللهمَّ  بقولِه:  ذلَك  عن   l الـمحبوُب 
وإنام  السفِر  يف  الدعاِء  عىل  ُمقترًا  األمُر  وليَس  اْلَكْوِر...»)1(،  َبْعَد  ْوِر  اْلَ َوِمَن 
عند  العبِد  خسائِر  عن  أما  الدنيا،  خسائِر  يف   l إخبارياتِه  من  فهِذه   ، أعمُّ هو 
قال:   l اهللِ  رسوَل  أنَّ   m هريرَة  أيب  فعن  وأنكى.  أعظُم  فهي  الـحساِب 
»إِنَّ  َفَقاَل:  َمَتاَع،  َواَل  َلُه  ِدْرَهَم  اَل  َمْن  ِفيَنا  امْلُْفِلُس  َقاُلوا:  اْلُْفِلُس؟«  َما  «َأَتْدُروَن 
تِي َيْأِت َيْوَم اْلِقَياَمِة بَِصَلٍة َوِصَياٍم َوَزَكاٍة، َوَيْأِت َقْد َشَتَم َهَذا، َوَقَذَف  اْلُْفِلَس ِمْن ُأمَّ
َب َهَذا، َفُيْعَطى َهَذا ِمْن َحَسَناتِِه َوَهَذا  َهَذا، َوَأَكَل َماَل َهَذا، َوَسَفَك َدَم َهَذا، َوَضَ
ِمْن َحَسَناتِِه، َفإِْن َفنَِيْت َحَسَناُتُه َقْبَل َأْن ُيْقَض َما َعَلْيِه ُأِخَذ ِمْن َخَطاَياُهْم َفُطِرَحْت 

اِر»)2(. َعَلْيِه، ُثمَّ ُطِرَح ِف النَّ

فالـمسلُم العاقُل الَفِطُن هو َمن يرُص عىل ما مَجَعُه يف حياتِه الدنيا من ُأجوٍر 
وحسناٍت وأعامٍل صالـحٍة تنفعُه يوَم الوقوِف أماَم الواحِد القّهاِر، الذي ال َتفى 
، ويأت وليَس ألحٍد عندُه مظلمٌة ... وإال فإنَّ الـخارَس الكبرَي  عليه خافيٌة عزَّ وجلَّ
)1( صحيح: رواه الرتمذي )3439(، والنسائي )5513(، وأمحد )83/3(، ]»صحيح الرتمذي« )2735([ 
وقال الرتمذي: ويروى: بالـحور بعد الكون أيضًا. ومعنى قوله: الـحور بعد الكون أو الكور -وكالها 
له وجه- يقال: إنام هو الرجوع من اإليامن إىل الكفر، أو الطاعة إىل الـمعصية، وإنام يعني من رجوع يشء 

إىل يشء من الش.
)2( صحيح: رواه مسلم )2581(.
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ها عىل َمن َظَلمهم وأكَل ُحقوقهم  َعها ثمَّ وزعَّ َمْن أخَذ ببشائِر الـمصطفى l ومَجَ
.. فليحذر العبُد الـمسلُم!

ج- الت�شفيُق)1( اأو الت�شفرُي)2( اأو ال�شراُخ والع�يُل)3(:

أدقِّ  يف  سيَّام  ال  ترفاتِه  بمراقبِة  َعدمِه  ِمْن  العقِل  برجاحِة  الـمرُء  ُيعرُف 
األحواِل، وِمن تلَك الظروِف وقَت تلّقيِه األنباَء سواًء كانت خرًيا ورسورًا فيلجْأ 
ًا هبا عن رسورِه وسعادتِه بذلَك الـخرِب وهذِه األموُر  إىل التصفيِق أو التصفرِي ُمعربِّ
ها أهُل العلِم ِمْن أموِر الـجاهليِة، فقد كاَن  منهٌي عنها يف الشيعِة اإلسالميِة بْل َعدَّ
الناُس يطوفوَن حوَل الكعبِة ويصفروَن ويصفقوَن ليشغلوا الـمؤمننَي عن العبادِة 
]األنفال:35[،  )ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ(  تعاىل:  قاَل 
طافوا  إذا  بعُضهم  )كاَن  ُمعلقًا:  تعاىل  اهلُل  حفظُه  الـجزائريُّ  بكٍر  أبو  الشيُخ  قاَل 
وُيصفقوَن  يرقصوَن  حيُث  ِف  التصوُّ دعاِة  بعُض  يفعُل  كام  وُيصفروَن  ُيصفقوَن 
وَيصفروَن وَيعّدوَن هذا ِمن حرضِة أولياِء اهللِ، والعياذ باهللِ ِمَن الـجهِل والّضالِل 

.. وفيِه كراهيُة الصفرِي والتصفيِق، وبطالُن الرقِص يف العبادِة( ا.ه  )4(.

وكذلَك الـحاُل يف الراِخ والعويِل ِعنَد تّلقي األنباِء الـمحزنِة فهذِه كذلَك 
، ثمَّ إرجاُع ما قد َحَدَث  منهيٌّ عنها شعًا، واألصُل فيها تسليُم األمِر هلل عزَّ وجلَّ

لقضاِء اهللِ عزَّ وجلَّ وَقدرِه.
)1( التصفيق: الرضب الذي يسـمع له صوت وغالبًا يكون باليد، وقد شع يف الصالة للنسـاء إذا ناهبنَّ يشء 
َجاِل، والتَّصفيُق للنَِّسـاِء» رواه البخاري )1203(، وله أحكام ومسـائل. انظر:  لقوله l: «التَّسـبيُح للرِّ

«الـموسوعة الفقهية» )77/12-83( )مصطلح تصفيق(، و«لسان العرب» البن منظور )246/3(.
)2( التصفري: صوت يصدر من بني ثنايا األسنان بالنفخ، وهو الـمراد بالـمكاء يف اآلية الكريمة، انظر: «لسان 

العرب» )289/15( مصطلح )مكا(.
)3( العويل: هو رفع الصوت بالبكاء والراخ. انظر: «لسان العرب» البن منظور )482/11(.

)4( انظـر: «تفسـري القرطبـي» )240/9(، وتفسـري «ابـن كثـري» )405/2(، و«أيس التفاسـري» )304/2-
.)305
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أما ما َتعمُد إليِه بعُض النساِء ِمْن أعامٍل ال َتُنم عن االستسالِم الكامِل للقضاِء 
والقدِر خريِه وشِه ِمَن اهللِ تعاىل كأن تسخَط أو تعرتَض عىل ما َحَدَث من أموٍر ال 
ا َمْن َلَطَم  ترضيهنَّ يف إصابِة مكروٍه أو َفقِد عزيٍز أو نحو ذلَك، لقولِه l: «َلْيَس ِمنَّ
اللوات  أنَّ  عىل  دليٌل  وهذا  اِهِليَِّة«)1(..   اْلَ بَِدْعَوى  َوَدَعا  ُيوَب،  اْلُ َوَشقَّ  ُدوَد،  اْلُ
يفعلَن ذلَك فإهننَّ َلْسَن ِمْن أمِة الـمصطفى l، فليتقنَي اهلَل تعاىل َمْن يفعلَن ذلَك 

. يف أنفسهنَّ ولَيُتْبَن َيُك خريًا هلنَّ
د- اإقامُة حفالِت الرق�ِس والغناِء:

يَن  الـُمبشَّ ِعنَد  والسوِر  الفرِح  مشاعِر  عن  التعبرِي  وسائِل  أكثِر  ِمْن  لعلَّ 
الكثرُي  إِثرها  الـحفالِت والتي يرتتُب عىل  إقامُة مثل هذِه  ِة  الـخريِّ ببعِض األموِر 

الكثرُي ِمَن الـمخالفاِت الشعيِة والتي منها عىل سبيِل الـمثاِل:

عنها  منهيٌّ  أموٌر  وهي  الشيطاِن،  مزامرُي  وهي  بأنواعها  الـمعازِف  إباحُة   -1
ْمَر  َواْلَ ِريَر  َواْلَ اْلَِر  وَن  َيْسَتِحلُّ َأْقَواٌم  تِى  ُأمَّ ِمْن  »َلَيُكوَننَّ   :l لقولِه  شعًا 
ومنها  األموِر  تلَك  حتريِم  عىل  رصيٌح  قاطٌع  دليٌل  وهذا  َواْلَــَعــاِزَف«)2(، 

الـمعازُف أي الغناُء.

2- جلُب الـمغنَّنَي والـمغنياِت والراقصنَي والراقصاِت وغرِيهم، وهذا ِمَن الفساِد 

)1( متفق عليه: رواه البخاري )1294(، ومسلم )103(.
والـمـراد باللطـم، أي ضب الـخد أو الوجه بباطن الكف تسـخطًا ؛ وقال الـحافظ ابن حجر رمحه اهلل:   
)خصَّ الـخد بذلك لكونه الغالب يف ذلك، وإال فرضب بقية الوجه داخل يف ذلك، وقوله l: »وشـق 
الـجيوب« مجع جيب وهو ما يفتح ليدخل فيه الرأس.. وهو من عالمات السخط( »الفتح« )211/3(

)2( صحيح: رواه البخاري )5590(. 
والـمراد بالـِحر أي: الفرج الـمحرم كناية عن الزنا. وقد أفتى أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل بأن الـمباح يف   
الغناء ما كان للنساء فقط يف إعالن الزواج، دون الرجال شيطة أال تشتمل عىل كلامت الفسق والفجور. 
انظـر »فتاوى الـمرأة الـمسـلمة« اعتنـاء أشف عبد الـمقصود )968/2(. وفتـوى »هيئة كبار العلامء« 

برقم 13626 بتاريخ 1388/11/31هـ.
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النبيُّ  َر  ِم بنَي الرجاِل والنساِء وقد َحذَّ العظيِم ملا فيه ِمَن االختالِط الـُمحرَّ
والـَمْسُخ«،  والَقْذُف  الـَخْسُف  تِي  ُأمَّ آخِر  ف  »َيُكوُن  بقوله:  ذلك  من   l
الـُخمور«)1(..  وُشِبم  الَقْيَناِت  اِذهم  َ »باتِّ قال:  اهلل؟  رسول  يا  بم  قالوا: 
وبام أّن األمريَن اجتمعا معًا الـخمُر والنساُء، إذن هاجت األموُر وماجْت 
وَحَدَث ما كان حَمذورًا ِمَن االختالِط بنَي الرجاِل والنساِء .. وال شكَّ بأنَّ 

لَة ذلَك انتهاُك الـحرماِت والوقوُع يف الزنا. حُمصِّ

والرقَص  الغناَء  فإنَّ  يستبَعُد  ال  أمٌر  وهذا  والـمحارِم،  األعراِض  استباحُة   -3
خَط والغضَب ِمَن اهللِ تعاىل، وِمصداُق ذلَك  رسوال الزنا كام أهنام يوِرثاِن السُّ
الـحديُث الذي ذكرناه: «لَيُكوَننَّ من ُأمتي أقواٌم َيسَتحّلوَن الـِحّر والـحريَر 

والـخمَر والـمعاِزف»)2(.

4- الُعرُي وكشُف العوراِت، وذلَك ما يقُع من بعِض النساِء الـمسلامِت -هداهنَّ 
اهلُل تعاىل- وما فيِه من عظيِم الفتنِة للرجاِل لقولِه l: »َما َتَرْكُت َبْعِدى ِفْتَنًة 
َجاِل ِمَن النَِّساِء«)3(... وليست الفتنُة هنا مقصورًة عىل الـحفالِت  َأَضَّ َعَل الرِّ
فحسْب بْل قد تتعّدى إىل األماكِن العامِة كاألسواِق والـمتنزهاِت وغرِيها. 

وهذا األمُر ُمالَحٌظ واضٌح -إال ما رحم ربَُّك- واهلُل الـمستعاُن.

ُتقاُم  ال  الـحفالِت  تِلَك  أنَّ  البدهيِّ  فمن  الفجِر،  صالِة  يف  والتفريُط  السهُر   -5
تلَك  أصحاِب  ِق  تشدُّ ِمْن  وهذا  األوىل،  الصباِح  ساعاِت  وإىل  لياًل  إال 

)1( حسن: رواه ابن عساكر يف «التاريخ» )14 /124، 125(، ]»حتريم اآلت الطرب« )65([ والرسالة قيمة 
جدًا ننصح بالرجوع إليها خاصة ألولئك الذين يبيحون الـمعازف والغناء.

)2( صحيـح: رواه البخـاري )5590(، وهذا الـحديث أنا وضعتـه ألن الـمؤلف أورد رواية رواها الـحاكم 
وهي رواية موضوعة.

)3( متفق عليه: رواه البخاري )5096(، ومسلم )2740(.



65 البشارات النبوية

مّمن  والـمسلامِت  الـمسلمنَي  عىل  َتُفوُت  لذلك  ونتيجًة   .. الـحفالِت 
 :l الـمصطفى  فيها  قاَل  والتي  الفجِر  صالُة  الـحفالِت  هذِه  َحرضوا 
َيْسَتِهُموا  َأْن  إاِلَّ  َيُِدوا  َلْ  ُثمَّ  ِل،  اأَلوَّ فِّ  َوالصَّ َداِء  النِّ ِف  َما  النَّاُس  َيْعَلُم  »َلْو 
َيْعَلُموَن َما  َوَلْو  إَِلْيِه،  ْهِجرِي اَلْسَتَبُقوا  َيْعَلُموَن َما ِف التَّ َوَلْو  َعَلْيِه اَلْسَتَهُموا، 
ا َوَلْو َحْبًوا«)1(.. بْل ورّبام يتعّدى هذا التفريُط إىل  ْبِح أَلَتْوُهَ ِف اْلَعَتَمِة َوالصُّ

صالِة الظهِر بسبِب النوِم والتعِب واإلرهاِق.

َأْوُجِهِه  يف  بذلِه  يف  الـمسلمنَي  نحُن  ُأمرنا  والتي  األمواِل،  وضياُع  التبذيُر   -6
فيام  رصفِه  ِمْن  بداًل  وغريها  ومساعداٍت  وصدقاٍت  نفقاٍت  من  ِحيَحِة  الصَّ
ُر النبيُّ  ُيغضُب اهلَل تعاىل أواًل وِحرماِن الـمحتاجنَي إليِه ثانيًا. ويف هذا ُيذِّ
l العباَد من تلك األموِر بقولِه: »اَل َتُزوُل َقَدَما َعْبٍد َيْوَم الِقَياَمِة َحتَّى ُيْسَأَل 
َوِفيَم  اْكَتَسَبُه  َأْيَن  ِمْن  َمالِِه  َوَعْن  َفَعَل،  ِفيَم  ِعْلِمِه  َوَعْن  َأْفَناُه،  ِفيَم  ُعُمِرِه  َعْن 

َأْنَفَقُه، َوَعْن ِجْسِمِه ِفيَم َأْبَلُه»)2(.

وأخريًا وليس آخرًا رّبام يتعاطى البعُض أنواعًا ِمَن الـمحرماِت كالدخاِن)3( 
ُل  ، والتي قد يتحوَّ أو الـُمسكراِت أو الـُمخدراِت وغرِيها مما ُيغضُب اهلَل عزَّ وجلَّ

)1( متفـق عليـه: رواه البخـاري )615(، ومسـلم)437(. والـمراد بقوله l: )اسـتهموا( أي: اقرتعوا فيام 
بينهم ملن يقف يف الصف األول، وذلك ملا فيه من عظيم األجر.

)2( صحيح: رواه الرتمذي )2417(،]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )126([.
م لكونه خبيثًا  )3( ُسـئل العالمـة عبدالعزيـز بن باز رمحـه اهلل تعاىل عن حكم التدخـني فأجاب: )الدخان حمـرَّ
ومشـتماًل عـىل أضار كثرية، واهلل سـبحانه وتعاىل إنام أباح لعبـاده الطيبات من الـمطاعم والـمشـارب 
.. والدخـان بأنواعـه كلها ليس من الطيبـات، بل هو من الـخبائث، وهكذا مجيع الـمسـكرات كلها من 
الـخبائـث. والدخـان ال يوز شبـه وال بيعه وال االتار فيه كالـخمر. والواجـب عىل َمن كان يشبه أو 
يتجر فيه البدار بالتوبة واإلنابة إىل اهلل سبحانه وتعاىل، والندم عىل ما مىض، والعزم عىل أال يعود يف ذلك( 
ـ . عن «كتاب الدعـوة»، البن باز )ص236(، وانظـر: «فتاوى علامء البلد الـحـرام» خلالد الـجريس  ا.ه

)ص794 و878(.
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ِغبطٍة  من  حفٌل  حتّوَل  فكم  أصحاهبا  عىل  وحسٍة  فتنٍة  إىل  معها  والسوُر  الفرُح 
وَفرٍح إىل َفقِد عزيٍز أو حريٍق أو غرِي ذلَك بسبِب ما فيِه من منكراٍت أو خمالفاٍت 
ورّبام حمّرماٍت .. فإىل أولئَك مجيعًا نقوُل: اتَّقوا اهلل عزَّ وجلَّ يف أنُفسكم وأعاملِكم 
َلْ  َأَخَذُه  إَِذا  َحتَّى  اِلِ  لِلظَّ َلُيْمِل  l: «إِنَّ الل  النبيُّ  اهلَل تعاىل كام قاَل  وأموالِكم فإنَّ 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  )ڑ  َقَرَأ:  ُثمَّ  َقاَل:  ُيْفِلْتُه«. 
ڳ ڱ( ]هود[)1(.

ولنفسِه  لربِه  العبِد  ِمْن ظلِم  أظلَم  وليَس يشٌء  القيامِة،  يوَم  فالظلُم ظلامٌت 
تعاىل أن يعوَد ويرِجَع  فّرَط يف جنِب اهللِ  ملَن  وأهلِه وأحبابِه ومالِه .. وهذِه دعوٌة 
َ فإنَّ اهلَل عزَّ  َكَفَر وتكربَّ وُينيَب إىل الواحِد القّهاِر فإنَّ َمْن تاَب تاَب اهلُل عليِه وَمْن 
َث عن ربِّ العّزِة عزَّ  وجلَّ َغنيٌّ َعْن العالـمنَي .. وَصَدَق النبيُّ الكريُم l فيام َحدَّ
اَها، َفَمْن َوَجَد  يُكْم إِيَّ َم ِهَي َأْعَمُلُكْم ُأْحِصيَها َلُكْم، ُثمَّ ُأَوفِّ وجلَّ بقولِه: »َيا ِعَباِدي إِنَّ

ا َفْلَيْحَمِد الَل، َوَمْن َوَجَد َغرْيَ َذلَِك َفَل َيُلوَمنَّ إاِلَّ َنْفَسُه«)2(. َخرْيً

ولئن أطلنا يف هذه املقدمة فإن ذلك ألهيُة موضوع )البشارة( الذي سيكون بني 
يدي ثالثة كتب وهي: )البشارات النبوية(، )املبشون باجلنة(، )املبشون بالنار(.

جعلنا اهلل وإياكم ممن يبشهم رهبم يف الدنيا وعند املوت ويوم القيامة، باجلنِة 
والنعيم املقيم.

 وكتبه
 اأبو اإ�صالم �صالـح بن طه عبدالواحد

 اإمام وخطيب جم�صد اإبراهيم الـحاج ح�صن م�صاء يوم ال�صبت
الـموافق 10 من ربيع الثاين 1433 الـموافق 2012/3/3م

)1( صحيح: رواه البخاري )4686(.
)2( صحيح: رواه مسلم )2577(.
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حممد l الب�شري النذير
أنفِسنا  شوِر  من  باهللِ  ونعوُذ  ونستغفُره،  ونستعيُنه  نحمُده  هلل،  الـحْمَد  إنَّ 
ومن سيِّئاِت أعاملِنا، من هيِده اهلُل فال ُمِضلَّ له، ومن ُيضِلْل فال هادَي له، وأشهُد أن 

ال إلَه إال اهلُل وحَده ال شيَك له، وأشهُد أن حممدًا عبُده ورسوُله.
]آل  ڦ(  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  )ٿ 

عمران[.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( ]النساء[.
ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  )ۀ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ( ]األحزاب[.

ٍد l، وشَّ  أما بعُد: فإنَّ أصَدَق الـحديِث كتاُب اهلل، وخرَي اهلدِي هدُي حممَّ
األموِر حمدثاُتا، وكلَّ حمدثٍة بدعة، وكلَّ بدعٍة ضاللة، وكلَّ ضاللٍة يف النار.

يقوُل اهلُل عزَّ وجلَّ يف كتابِه: )ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ 

ڇ( ]األحزاب[.
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  )ھ  سبحانه:  ويقوُل   

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ( ]التوبة[.
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ُخطِب  من  جديدٍة  جمموعٍة  مَع  تعاىل-  اهلل  شاُء  إن   - اليوِم  هذا  يف  موعُدنا 
ؤلُؤ والـمرجاُن من َقصِص الُقرآن  الـُجمعِة من سلسلِة الـمواعِظ التي بُعنوان: )اللُّ
 ... l ٍد ِة نبيِّنا وحبيبِنا حممَّ ُم فيها عن ِقصَّ ... دروٌس وعظاٌت وعرٌب( والتي َنتكلَّ

أتدروَن ما هي يا عباَد اهلل؟
ريِة  إهنا: البِشاراُت النَّبويُة التي سَنقِطُفها -إن شاَء الُل تعاىل- من دراستِنا للسِّ

ِة الَعِطرة. النَّبويَّ
أمة اإلسلم! أرسَل اهلُل رسوَلُه حمّمدًا l باهُلدى وديِن الـحقِّ بشريًا ونذيرًا 

ه ولو كِره الـُمشكون. يِن ُكلِّ لُيظِهَرُه عىل الدِّ
قاَل تعاىل: )ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( ]التوبة[.
سالَة وأّدى األمانَة وَنَصَح األّمَة وكشَف الُغمَة وجاهَد يف سبيِل  غ l الرِّ فبلَّ

دينِه حتى أتاُه اليقني.
.l وا به وأمَر اهلُل عباَدُه أن يتأسَّ

)وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  تعاىل:  فقاَل 
الـميضُء  الطريُق  هي   l سريَتُه  ألن  وذلك  ]األحزاب[  جئ(  ی  ی  ی  ی 

نيا واآلخرة.  الـموصُل إىل سعادِة الدُّ

نيا واآلخرِة كام سمعُتم يف الـُخطِب  • فِمن سريتِه l َنقِطُف الثامَر التي َتنفُعنا يف الدُّ
الـامضية.

تِه l َوُتَثبُِّت  • وِمن سريتِه l َنقِطُف البشاراِت النَّبويَة، التي تدلُّ عىل صدِق نبوَّ
لسلِة من  الـمسلَم عىل دينه، وتزيُدُه إيامنًا مَع إيامنِه كام سَنسمُع يف هذه السِّ

الـُخطِب التي بدأنا فيها اليوم.
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عنِد  من  رسوٌل  أنُه  عىل  تدلُّ  التي   l معجزاتِه  عىل  ُف  َنتعرَّ  l سريتِه  ومن   •
اهللِ حّقًا وصدقًا. وهذه هي سلسلُة الـُخطِب التي سنبدُأ فيها -إن شاَء اهلُل 

لسلِة التي نحُن يف صدِد الـحديِث عنها. تعاىل- بعَد هذه السِّ

وهذه  واآلخرة،  نيا  الدُّ سعادُة  فيها  التي  ألمته  وصاياُه  ُم  نتعلَّ  l سريتِه  ومن   •
ِة  لسلُة من الـُخطِب هي التي َسنبدُأ فيها بعَد سلسلِة الـُمعجزاِت النَّبويَّ السِّ

.l ُم عن سريتِه -إن شاَء اهلُل تعاىل- ثم بعَد ذلَك نتكلَّ
النَّحِو  عىل  سيكوُن  نِة  والسُّ القرآِن  من   l اهللِ  رسوِل  ِة  قصَّ عن  فكالُمنا 

الّتايل:

منا عنها. أواًل: سلسلُة )ثمراُت السريِة النَّبويَّة( وقد تكلَّ

ثانيًا: سلسلُة )البشاراُت النَّبويَّة( وهذه التي سنتكلم عنها.

ثالثًا: سلسلُة )الـمعجزاُت النَّبويَّة( وهذه سنتكلم عنها فيام بعد.

م عنها فيام بعد. رابعًا: سلسلُة )الوصايا النَّبويَّة( وهذه أيضًا سنتكلَّ

ه سيكوُن  ِة النَّبوية( وهذا كلُّ نَّ ريُة النَّبويُة من القرآِن الكريِم والسُّ خامسًا: سلسلُة )السِّ
حتَت سلسلِة الـمواعِظ التي بُعنوان اللؤلُؤ والـمرجاُن من َقصِص الُقرآن ... 

دروٌس وعظاٌت وعرٌب.
أما البِشاراُت النبويُة التي سنبدُأ الـحديَث فيها من اليوِم والتي سَنقِطُفها -إن 
ِة الَعطرِة فهي كثريٌة جدًا، ُتَثبُِّت الـمسلَم  ريِة النَّبويَّ شاَء اهلُل تعاىل- من دراستِنا للسِّ

عىل دينِه وتزيدُه إيامنًا مع إيامنِه.

وُر تارًة، أو الّسوُء  ـِشاَرُة لغًة: بضم الباِء وكسها؛ ِمَن البِش، وهو الفرُح والسُّ • الُب
وِر أكثر. والشُّ تارًة أخرى، والَكلمُة ُتستعمُل يف الَفرِح والسُّ

وقالوا: البِشارُة الـمطلقُة ال تكوُن إال بالـخري، وإنام تكوُن بالشِّ إذا كاَنت 
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َدًة بِه كقولِه تعاىل: )ې ې ې ې( ] آل عمران[              ُمقيَّ

ُة الوجِه، ويستعمُل يف الـخرِي  • والبِشاَرُة اصطلحًا: ُكلُّ َخرَب صدٍق تتغرُي بِه َبَشَ
، ويف الـخرِي أغلُب)1(. والشِّ

• والب�شارُة ن�عان:
اأ- ِب�شارُة خرٍي

خَص  ٌة أو رؤيا صالـحة؛ فالـمراُد من اإلخبارّية: أن ُترِبَ الشَّ وهي إما إخباريَّ
بام ال َيعِرُفه مما هو َخرٌي له.

ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  )ڤ  للصابرين:  تعاىل  كقولِه   •
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڍ ڍ( ]البقرة[.
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  )وئ  سبيلِه:  يف  للُمجاهِديَن  تعاىل  وكقولِه   •
ٻ  جئٱ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٿ ٿ ٿ ٿ( ]التوبة[.
 ِ »َبشِّ الـمسجد:  والعشاِء يف  الفجِر  للُمحافِظنَي عىل صالِة   l • وكقولِه 

امِّ َيْوَم الَقَياَمِة«)2(. وِر التَّ َلِم إىَِل اَلَساِجِد بِالنُّ ائنَِي ِف الظُّ الـَمشَّ
، َقِريٍب،  ٍ ، َلنيِّ ٍ اُر ؟ َعَل ُكلِّ َهنيِّ ُم َعَلْيِه النَّ رَّ ُكْم بَِمْن ُتَ • وكقولِه l: »َأاَل ُأْخرِبُ

َسْهٍل«)3(.

)1( «نرضُة النعيم» )780/3(.
)2( صحيـح لغـريه: رواه أبـو داود )561(، والرتمـذي )223(، وابـن ماجـه )781(، ]»صحيـح الرتغيب 

والرتهيب« )315([.
)3( صحيح لغريه: رواه الرتمذي )2488(، والطرباين )10562(، وابن حبان )470( واللفظ له، ]»السلسة 

الصحيحة« )938([.
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.l أما الرؤيا الّصالـحُة فهي ثابتٌة يف كتاِب اهللِ تعاىل وسّنِة نبيِّه حممٍد •
• أما ف كتاب الل

قاَل تعاىل: )ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 
وئ وئ ۇئ ۇئ( ]يوسف[.

l وأما ف سنة نبيه •

ِة«)1(. ُبوَّ ٍة َوَأْرَبِعنَي ُجْزًءا ِمَن النُّ ُة ُجْزٌء ِمْن ِستَّ اِلَ ْؤَيا الصَّ قاَل l: »الرُّ

َأْو  اْلُْسِلُم  َيَراَها  ُة،  اِلَ ْؤَيا الصَّ ِة إاِلَّ الرُّ ُبوَّ النُّ اِت  َ َيْبَق ِمْن ُمَبشِّ »َلْ   :l وقاَل 
ُتَرى َلُه«)2(.

ب- ب�شارُة ا�شتهزاٍء و�شخريٍة

فوُس وَتطَمئِنُّ  وهي التي يكوُن ظاهُرها الـخرَي، كوهَنا بدأت بكلمٍة َترَغُبها النُّ
َ هبذا النَّوِع من الَبشائر. بوُر ملن ُبشِّ ُّ والَويُل والثُّ إليها الُقلوب، ولكنَّ حقيقَتها الشَّ

)ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ(  • كقولِه تعاىل يف حقِّ الـُمنافِقني: 
]النساء[.

كاة: )ڍ ڍ ڌ ڌ  • وكقولِه تعاىل يف حقِّ مانِع الزَّ
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک( ]التوبة[.

َم، ُثمَّ ُيوَضُع  َمى َعَلْيِه ِف َناِر َجَهنَّ ِ الَكانِِزيَن بَِرْضٍف)3( ُيْ • وكقولِه l: »َبشِّ
َكتِِفِه  ُنْغِض  َعَل  َوُيوَضُع  َكتِِفِه،  ُنْغِض)4(  ِمْن  ُرَج  َيْ َحتَّى  َأَحِدِهْم  َثْدِي  َحَلَمِة  َعَل 

ُرَج ِمْن َحَلَمِة َثْديِِه، َيَتَزْلَزُل«)5(. َحتَّى َيْ
)1( متفق عليه: رواه البخاري )6987(، ومسلم )2263 (.

)2( صحيح: رواه مسلم )479(.
)3( )برضف( بفتح الراء وسكون الضاد والـمعجمة، وهي الـحجارة الـمحامة.
)4( )النغض( بضم النون وسكون العني الـمعجمة، وهو تعد الكتف أي ثناياه.

)5( متفق عليه: رواه البخاري )1407(، ومسلم )992( .
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ُألقوا يف  بعَد أن  الُكربى  بدٍر  الـُمِشكنَي يف غزوِة  l لقتىل  وكمخاطبتِه   •
يف  هللِ  يَن  الدَّ وأن   l تِه  نبوَّ إثباِت  من  نوٌع  وفيه  كان،  بالذي  وتذكرِيهم  الَقليِب 
َة ْبَن َخَلٍف! َيا ُعْتَبَة ْبَن َربِيَعَة! َيا َشْيَبَة ْبَن َربِيَعَة!  قولِه: »َيا َأَبا َجْهِل ْبَن ِهَشاٍم! َيا ُأَميَّ

ا«)1(. ا؟ َفإيِنِّ َقْد َوَجْدُت َما َوَعَديِن َربِّ َحقًّ ُكْم َحقًّ َأَلْيَس َقْد َوَجْدُتْم َما َوَعَد َربُّ
• الب�شارُة ق�شمان:

الق�شم االأول: ب�شارٌة دني�ية.

ِديَن أنه َجَعَل الَبشائَر  من حكمِة اهللِ تعاىل ورمحتِه يف عباِده الـمؤمننَي الـُموحِّ
وتقويًة  طاعته  عىل  تثبيتِهم  باِب  يف  يدخُل  قد  وهذا  آخرِتم،  قبَل  ُدنياهم  يف  هلم 

إليامهِنم به عزَّ وجّل، وتسليًة هلم ملا ُيالقوَنه من مصاعَب وحِمٍن وابتالء.
واألمثلُة عىل ذلك يف الكتاِب والُسنِة كثريٌة جدًا.

• ففي كتاب �هلل

يف  والتَّمكنِي  بالنَِّر  ديَن  الـُموحِّ الـمؤمننَي  عباَدُه  وجّل  عزَّ  اهلُل   ُ ُيبشِّ
األرض.

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  )چ  تعاىل:  قاَل 
ڎ ڈ( ]األنبياء[.

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  )ٿ  تعاىل:  وقــاَل 
ڦ ڦ( ]غافر[.

وقاَل تعاىل: )ھ ھ ھ ے ے ۓ( ]الروم[.
l ِة ر�ص�ِل �هلل • ويف �ُصنَّ

ْ هذه األمَة بالتيسرِي، والسناِء والرفعِة بالدين، والتمكنِي ف البلد،  قاَل l: »َبشِّ

)1( صحيح: رواه مسلم )2874(.
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والنِص، فمن عمِل منهم بعمِل الخرِة للدنيا؛ فليس له ف الخرِة من نصيٍب«)1(.
َجِزيَرَة  »َتْغُزوَن   :l فقاَل  وفاتِه  بعَد  األمصاِر  بَفتِح  وأمتُه  أصحاَبُه   l  َ وبشَّ
ُثمَّ  الُل،  َفَيْفَتُحَها  وَم  الرُّ َتْغُزوَن  ُثمَّ  الُل،  َفَيْفَتُحَها  َفاِرَس  ُثمَّ  الُل،  َفَيْفَتُحَها  اْلَعَرِب، 
ُرُج، َحتَّى  اَل خَيْ جَّ اَل َفَيْفَتُحُه الُل« َقاَل: َفَقاَل َناِفٌع: َيا َجابُِر! اَل َنَرى الدَّ جَّ َتْغُزوَن الدَّ

وُم)2(. ُتْفَتَح الرُّ
َسَتْفَتُحوَن  »إِنَُّكْم   :l اهللِ  رسوُل  قاَل  قاَل:   m الِغفاريِّ  ذرٍّ  أيب  وعن 
َفإِنَّ  َأْهِلَها،  إىَِل  َفَأْحِسُنوا  َفَتْحُتُموَها  َفإَِذا  اْلِقرَياُط،  ِفيَها  ى  ُيَسمَّ َأْرٌض  َوِهَي   . ِمْصَ
َتِصَمِن ِفيَها ِف َمْوِضِع  ًة َوِصْهًرا، َفإَِذا َرَأْيَت َرُجَلنْيِ َيْ ا«. َأْو َقالَ: »ِذمَّ ًة َوَرِحً ْم ِذمَّ َلُ
ْحبِيَل ْبِن َحَسَنَة، َوَأَخاُه َربِيَعَة  ِن ْبَن ُشَ ْحَ َلبَِنٍة، َفاْخُرْج ِمْنَها«. َقاَل: َفَرَأْيُت َعْبَد الرَّ
َتِصَمِن ِف َمْوِضِع َلبَِنٍة َفَخَرْجُت ِمْنَها«)3(. فأيُّ حديٍث أصدُق وأجلُّ من حديِث  َيْ

!!l ِرسوِل اهلل

ومما َسَبَق يتَِّضُح لنا بأن إخبارّياتِه وبشائَِره l والتي أعلَمها أصحاَبه رضواُن 
َقت ووقَعت بل  اهللِ عليهم تثبيتًا هلم عىل اإلسالم، وإظهارًا لقوِة عقيدتم، وقد حَتقَّ
نيا وهي كثريٌة جدًا سَنعِرُفها -إن شاَء اهلُل تعاىل-  وعايَشها الكثرُي منهم يف هذه الدُّ

من خالِل الـُخطِب القادمة.
الق�شم الثاين: ب�شارٌة اأُخروية

هبا  - وطمأَن  وجلَّ -عزَّ  اهلُل  أورَدها  والتي  نيوّيَة  الدُّ الَبشائَر  تناولنا  وبعَدما 
ُج عىل بياِن  دين، وكذا رسوَله حمّمدًا l... سُنعرِّ قلوَب عبادِه الـمؤِمننَي الـُموحِّ
ـَناِء  َة بِالسَّ مَّ ْ َهِذِه اأْلُ )1( صحيـح: رواه أمحـد)134/5(، ابن حبـان )405(، والـحاكم )7862( بلفظ: )َبشِّ
ـَعب )6835( وهو صحيـح كذلك، ]»صحيح  ْفَعـِة(، أمـا باللفـظ الـمذكور فـرواه البيهقي يف الشِّ َوالرِّ

الرتغيب والرتهيب« )23([.
)2( صحيح: رواه مسلم )2900(.
)3( صحيح: رواه مسلم )2543(.
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ِة. نَّ بعٍض من البشائِر اأُلخروّيِة وهي كثريٌة جدًا يف الكتاِب والسُّ
- • اأما يف كتاب الله -عزَّ وجلَّ

ُ عباَدُه الـُمستقيِمنَي عىل طاعتِه بالـجنَّة. فاهلُل عزَّ وجلَّ ُيبشِّ

قاَل تعاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
 ُ وُيبشِّ ]فصلت[  ٿ(  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

ديَن الذين َيعملوَن الّصالـحاِت بالـَجّنات. سبحاَنُه عباَدُه امُلؤمننَِي الـُموحِّ

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  قاَل 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ( ]البقرة[.
وقاَل تعاىل: )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ( ]يونس:2[.

وقاَل تعاىل: )ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( ]األحزاب[.
• اأما يف ال�ُشنة:

ْيَك! َوَسْعَدْيَك، َوالـَخرْيُ  قاَل l: »يقوُل الُل -عّز وجّل-: َيا آَدُم! َفَيُقوُل: َلبَّ
َأْلٍف  ُكلِّ  ِمْن  َقاَل:  النَّاِر؟  َبْعُث  َوَما  َقاَل:  اِر،  النَّ َبْعَث  َأْخِرْج  َيُقوُل:  َقاَل  َيَدْيَك!  ِف 
ٍل  َحْ َذاِت  ُكلُّ  َوَتَضُع  ِغرُي،  الصَّ َيِشيُب  حنَي  فذاك  َقاَل  َوتِْسِعنَي،  َوتِْسَعًة  تِْسَعمَئٍة 

َلَها، َوَتَرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُهْم بُِسَكاَرى، َوَلِكنَّ َعَذاَب اللِ َشِديٌد«. َحْ

َفَقاَل:  الَرُجْل؟  َذلَِك  َنا  َأيُّ اهللِ!  َرُسوَل  َيا  َقاُلوا:  عليهم.  ذلك  فاشتدَّ  َقاَل: 
وا. َفإِنَّ ِمْن َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج َأْلًفا َوِمْنُكْم رُجٌل« َقاَل ُثمَّ َقاَل: »َوالَِّذي َنْفِس  »َأْبِشُ
َنا. ُثمَّ َقاَل: »َوالَِّذي  ْ ِة« َفَحِمْدَنا اهلَل َوَكربَّ بَِيِدِه! إيِنِّ أَلْطَمُع َأْن َتُكوُنوا ُرُبَع َأْهِل الـَجنَّ
َقاَل:  ُثمَّ  َنا  ْ َوَكربَّ اهلَل  َفَحِمْدَنا  ِة«  الـَجنَّ َأْهِل  ُثُلَث  َتُكوُنوا  َأْن  أَلْطَمُع  إيِنِّ  بَِيِدِه!  َنْفِس 
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اأُلَمِم  ِف  َمْثَلُكْم  إِنَّ  ِة،  الـَجنَّ َأْهِل  َيُكوُنوا شَطَر  َأْن  أَلْطَمُع  إيِنِّ  بَِيِدِه!  َنْفِس  »َوالَِّذي 
قَمِة ف ذراِع الـحمِر«)1(. َكَمَثِل اَلَشعَرِة الَبْيَضاِء ِف ِجْلِد الَثْوِر اأَلْسَوِد، َأْو كالرَّ

ُك  تِك اَل ُيْشِ ُه: َمْن َماَت ِمْن ُأمَّ يِن َأنَّ َ وقال l: »َأَتايِن جربيُل عليه السلم َفَبشَّ
َق«)2(. َق؟ َقاَل: »َوإِْن َزَنى َوإِْن َسَ َة« ُقْلُت: َوإِْن َزَنى َوإِْن رَسَ بِاللِ َشْيًئا َدَخَل الـَجنَّ

فإذا كانت هذه البشارُة ُيراُد هبا عدُم الـخلوِد يف الّناِر برَبكِة شفاعتِه -عليه 
اآلثاِم  اقرتاِف  الـحقَّ يف  التَّقيَّ  الَوِرَع  الـُمسلَم  ُتعطي  فهذه ال  الم-  والسَّ الُة  الصَّ

والـمعايص، فإنه ال َيدري بأهنا قد تكوُن استدراجًا له فيخُس دنياه قبَل آخرتِه.

والبشارُة من صفِة النبيني والـمرسلني.

)ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  تعاىل:  قاَل 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ( ]البقرة[.
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  )ڇ  تعاىل:  وقاَل 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک( ]النساء[.
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  )ڌ  تعاىل:  وقاَل 

ک ک ک گ گ گ( ]األنعام[.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ   :q وقاَل تعاىل عن عيسى 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

ڦ ڦ ڦ ڦ( ]الصف[.
)1( متفق عليه: رواه البخاري )6530 (، ومسلم )222(.

)2( متفق عليه: رواه البخاري ) 3222(، ومسلم )94(.
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حابُة o لرسوِل اهللِ l أخرِبنا عن نفِسك. وملا قاَل الصَّ

ي  ِلم َوَرَأْت ُأمِّ ى ِعيَسى َعَلْيِه السَّ قاَل l: »َنَعْم، َأَنا َدْعَوُة َأبِّ إِْبَراِهيَم، َوُبْشَ
اِم«)1(. ُه َخَرَج ِمْنَها ُنوٌر َأَضاَء َلُه ُقُصوِر الشَّ َلْت ِب َأنَّ ِحنَي َحَ

l والبشارُة من صفِة الـمصطفى ممد

قاَل تعاىل: )ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( ]األحزاب[.

وقاَل تعاىل: )ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب 
يب( ]البقرة[.

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  )ڃ  تعاىل:  وقاَل 
ڌ( ]فاطر[.

وقاَل تعاىل: )ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ے ے ۓ ۓ( ]سبأ[.

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  وقاَل 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ( ]الفرقان[.
وقاَل تعاىل: )گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ( ]هود[.
الّصاحِلنَي  َ عباَدُه  يبشِّ l أن  اهلُل عزَّ وجلَّ رسوَلُه حممدًا  أمَر  عباَد الل! بل 

)1( صحيـح: رواه الطـرباين يف «مسـند الشـاميني» )1455(، وأبـو نعيـم يف الـحليـة )90/6(، والـحاكـم 
)3566(، وذكـره ابن كثري يف «السـرية النبويـة» )228/1(، والطربي يف تفسـريه )2070(، كالها من 

طريق ابن إسحاق ]»السلسلة الصحيحة« )1545([.
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ديَن الّطائعني. الـُموحِّ

أيضًا:  له  وَقاَل  ]البقرة[،  ڤ(  ڤ  )ڤ   :l لرسوله  سبحانه  فقاَل 
ىئ(  ىئ  )ىئ  أيضًا:  له  وقاَل  ]البقرة[  ۈئ(  ۆئ  )ۆئ 

]الـحج[ وقاَل له أيضًا: )گ گ گ( ]الـحج[.

وقاَل له أيضًا: )ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ( ]الزمر[.

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  )ے  أيضًا:  له  وقاَل 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ( ]يس[.

والَكفرَة  الُعصاَة  وُينذُر  الـمؤمننِي،  الّطائِعنَي  اهللِ  عباَد   ُ ُيبشِّ  l فأخَذ 
َ هبا النَّبيُّ l أصحاَبه وأمَته؟ هذا  والـُمجرِمني، فام هي البشارُة األوىل التي بشَّ

الذي سنعرُفه يف الـُجمعِة القادمِة -إن شاَء اهلُل تعاىل-.
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تب�شرُيُه l الأ�شحابه واأمته اأن الـم�شتقبَل لالإ�شالِم واأهلِه
عباَد الل! يقوُل اهلُل عزَّ وجلَّ يف كتابِه: )ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
ى(  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ 

]الفتح[.

ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  سبحانه:  ويقوُل 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ( ]الفرقان[.
اهلُل تعاىل- مَع موعظٍة جديدٍة من سلسلِة  اليوِم - إن شاَء  موعُدنا يف هذا 
الـمواعِظ التي بُعنوان: اللؤلُؤ والـمرجاُن من َقصِص القرآن... دروٌس وعظاٌت 
يا  هي  ما  أتدروَن   ...  l ٍد  حممَّ وحبيبِنا  نبيِّنا  ِة  قصَّ عن  فيها  ُم  نتكلَّ والتي  وعرٌب 

عباَد اهلل؟

ريِة  ُة التي سَنقِطُفها -إن شاَء الُل تعاىل- من دراستِنا للسِّ إهنا: البِشاراُت النَّبويَّ
لإلسلِم  الـمستقبَل  أن  وأّمتِه  ألصحابِه   l تبشرُيه  وهي:  أال  الَعطرِة  ِة  النَّبويَّ

وأهِله.

أن  -أي:  والَغلبِة  األرِض  يف  والتَّمكنِي  بالنَِّر  الـمؤمننِي  عباَدُه  اهلُل  بشَّ 
الـمستقبَل لإلسالِم وأهلِه-

حس(  جس  مخ  حخ  جخ  مح  جح  مج  حج  يث  )ىث  تعاىل:  ــاَل  ق
]الـمجادلة[.
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وقاَل تعاىل: )ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ( ]الصافات[. وقاَل تعاىل: )ھ ھ 
ھ ے ے ۓ( ]الروم[.

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  )ٺ  تعاىل:  وقاَل 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( ]التوبة[.

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  )ٿ  تعاىل:  وقــاَل 
ڦ ڦ( ]غافر[.

• وامَتنَّ اهلُل عزَّ وجلَّ عىل رسولِه وعىل الـمؤمننَِي بَنرِه هلم.

)ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ(  قاَل تعاىل: 
]آل عمران[.

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  )ں  تعاىل:  ــاَل  وق

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ( ]التوبة[.

)ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  تعاىل:  وقاَل   

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 

ۈئ( ]التوبة[.

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  وقــاَل 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ( ]األنفال[.
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پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  ــاَل  وق

ڀ ڀ...( ]األنفال:26[.

بالنَِّر والتَّمكنِي  l أن يبَش أصحاَبُه وأمتُه  • وأمَر اهلُل عزَّ وجلَّ رسوَلُه 
والَغلبِة -أي: أن الـمستقبَل لإلسالِم وأهِلِه-

ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  )ں  تعاىل:  قاَل 
ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 
حج  يث  ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ 
-أي:  ]الصف[.  جض(  مص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  حخ  جخ  مح  جح  مج 

)ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ُمنتِريَن- لقولِه تعاىل: 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( ]التوبة[.

بالنَِّر  َتُه  وأمَّ أصحاَبُه   ُ ُيبشِّ وأَخَذ  ربِِّه،  ألمِر   l اهللِ  رسوُل  واستجاَب 
والتَّمكنِي يف األرِض والَغَلبِة -أي: أنَّ الـمستقبَل لإلسالِم وأهِلِه-

يِن، َوالتَّْمِكنِي ِف  ْفَعِة بِالدِّ َناِء َوالرِّ ْيِسرِي، َوالسَّ َة بِالتَّ ْ َهِذِه اأُلمَّ • قاَل l: »بشِّ
.)1(» البَِلِد، َوالنَّْصِ

تِي  ا، َوإِنَّ ُأمَّ ْرَض، َفَرَأْيُت َمَشاِرَقَها َوَمَغاِرَبَ • وقاَل l: »إِنَّ الَل َزَوى ِل اأْلَ
َسَيْبُلُغ ُمْلُكَها َما ُزِوَي ِل ِمْنَها«)2(.

ـَناِء  َة بِالسَّ مَّ ْ َهِذِه اأْلُ )1( صحيـح: رواه أمحـد)134/5(، ابن حبـان )405(، والـحاكم )7862( بلفظ: «َبشِّ
ـَعب )6835( وهو صحيح كذلـك، ]»صحيح الرتغيب  ْفَعـِة» أمـا هذا اللفظ فـرواه البيهقي يف الشِّ َوالرِّ

والرتهيب« )23([.
)2( صحيح: رواه مسلم )2889(.
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• وقاَل l: »لَيْبُلَغنَّ هذا األمُر ما بلَغ الليُل والنهاُر، وال يُتُك الُل بيَت َمَدٍر 
وال َوَبٍر إال َأدخَلُه الُل هذا الديَن، بعزِّ عزيٍز، أو بُذلِّ ذليٍل؛ عزًا ُيِعزُّ الُل به اإلسلَم، 

وُذالًّ ُيِذلُّ به الكفَر«)1(.

• يقوُل َخبَّاُب بُن اأَلَرتِّ m: )َشَكْونا إىل رسول اهلل l وهو متوسٌد بردًة 
له يف ظلِّ الكعبِة، فقلنا: أال تستنُر لنا؟ أال تدعو لنا؟ فقال: »َقْد َكاَن َمْن َقْبَلُكْم، 
ُجُل َفُيْحَفُر َلُه ِف اأَلْرِض، َفُيْجَعُل ِفيَها، َفُيَجاُء بِاْلِْنَشاِر َفُيوَضُع َعَل َرْأِسِه  ُيْؤَخُذ الرَّ
َذلَِك  ُه  َيُصدُّ َما  َوَعْظِمِه،  ِمِه  َلْ َما ُدوَن  الـَحِديِد،  بَِأْمَشاِط  َوُيْمَشُط   ، نِْصَفنْيِ َفُيْجَعُل 
اِكُب ِمْن َصْنَعاَء  نَّ َهَذا اأَلْمُر« -أي: هذا الديَن- »َحتَّى َيِسرَي الرَّ َعْن ِدينِِه، َواللِ َلَيتِمَّ

ُكْم َتْسَتْعِجُلوَن«)2(. ْئَب َعَل َغَنِمِه، َوَلِكنَّ َ، َوالذِّ اُف إاِلَّ اللَّ َمْوَت، اَل َيَ إىَِل َحْضَ

َ l أصحاَبُه وأمَتُه بفتِح األمصاِر وبكنوِز كسى وقير. • وقد بشَّ

َفَيْفَتُحَها الُل، ُثمَّ  َفَيْفَتُحَها الُل، ُثمَّ َفاِرَس  • قال l: »َتْغُزوَن َجِزيَرَة اْلَعَرِب 
وَم َفَيْفَتُحَها الُل«)3(. َتْغُزوَن الرُّ

َوَمْن  بَِأْهِليِهْم  ُلوَن  َفَيَتَحمَّ وَن)4(،  َيُبسُّ َقْوٌم  َفَيْأِت  اْلَيَمُن،  »ُيْفَتُح   :l وقال   •
وَن،  َيُبسُّ َقْوٌم  َفَيْأِت  اُم،  الشَّ ُيْفَتُح  ُثمَّ  َيْعَلُموَن،  َكاُنوا  َلْو  ْم  َلُ َخرْيٌ  َواْلَِديَنُة  َأَطاَعُهْم، 
ُيْفَتُح  ُثمَّ  َيْعَلُموَن،  َكاُنوا  َلْو  ْم  َلُ َخرْيٌ  َواْلَِديَنُة  َأَطاَعُهْم،  َوَمْن  بَِأْهِليِهْم  ُلوَن  َفَيَتَحمَّ
َلْو  ْم  َلُ َواْلَِديَنُة َخرْيٌ  َأَطاَعُهْم،  َوَمْن  بَِأْهِليِهْم  ُلوَن  َفَيَتَحمَّ وَن،  َيُبسُّ َقْوٌم  َفَيْأِت  اْلِعَراُق، 

َكاُنوا َيْعَلُموَن«)5(.
)1( صحيـح: رواه أمحـد )4 / 103 (، والطـرباين يف «الـمعجـم الكبري» )1265(، وابـن منده يف «اإليامن» ) 

1085(، والـحاكم )8326( ]»السلسلة الصحيحة« )3([.
)2( صحيح: رواه البخاري )3612(.

)3( صحيح: رواه مسلم )2900(.
وَن: يبس الناقة يسوقها ويزجرها ويقول هلا: بس بس. )4( َيُبسُّ

)5( متفق عليه: رواه البخاري )1875(، ومسلم )1388(.
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الـخندِق،  بحفِر   l اهللِ  رسوُل  )أمَرنا   :mعازٍب بُن  الرباُء  ويقوُل   •
َفَشَكْونا  الـمعاِوُل قاَل:  تأُخُذ فيها  الـخندِق، ال  لنا صخرٌة يف مكاٍن مَن  وَعَرَض 
l فوضَع ثوَبُه ثم َهَبَط إىل الصخرِة، فأَخَذ  l فجاَء رسوُل اهللِ  إىل رسوِل اهللِ 
الـِمْعَوَل فقاَل: »باسِم اللِ« فرضَب ضبًة، َفَكَس ُثُلَث الـحَجِر، وقال: »الُل أكرُب، 
اِم، َواللِ إينِّ أُلْبِصُ ُقُصوَرَها ِمْن ِمَكايِن َهَذا« ثم قال: »بِْسِم اللِ«  ُأْعِطْيُت َمَفاتِيَح الشَّ
َفاِرَس،  َمَفاتِيَح  ُأْعِطْيُت  أكرُب،  »الُل  فقال:  الـحَجِر.  ُثُلَث  َفَكَس  ُأْخَرى،  َب  َوَضَ
»بِْسِم  ثم قال:  ِمَكايِن َهَذا«.  ِمْن  اأَلْبَيَض  َها  الـَمَدائَِن وُأْبِصُ َقْصَ إيِنِّ أُلْبِصُ  َواللِ 
ِمَفاتِيَح  ُأْعِطْيُت  »الُل أكرُب،  َب ضبًة أخرى، فقَلَع بقية الـحَجر. فقال:  اللِ« وَضَ

الَيَمِن، َواللِ إيِنِّ أُلْبِصُ َأْبَواَب َصْنَعاَء ِمْن ِمَكايِن َهَذا«)1(.

ى  • وقاَل l: »َلَتْفَتَحنَّ ِعَصاَبٌة ِمَن اْلُْسِلِمنَي -َأْو ِمَن امْلُْؤِمننَِي- َكْنَز آِل ِكْسَ
ْبَيِض«)2(. الَِّذي ِف اأْلَ

، ُثمَّ  ى َبْعَدُه، َوَقْيَصٌ َلَيْهِلَكنَّ ى، ُثمَّ اَل َيُكوُن ِكْسَ • وقاَل l: »َهَلَك ِكْسَ
ا ِف َسبِيِل اللِ«)3(. اَل َيُكوُن َقْيَصٌ َبْعَدُه، َوَلُتْقَسَمنَّ ُكُنوُزُهَ

• وُسئَِل l: أيُّ الـمدينتني ُتفتُح أواًل: أقسطنطينيُة أو ُروِميٍَّة؟ فقال رسوُل 
اهللِ l: »مدينُة ِهرقَل ُتْفَتُح َأّواًل« يعني: قسطنطينية)4(.

يُخ األلباينُّ رمَحه اهلل تعاىل: )و)روميُة( هي روما؛ وهي عاصمُة إيطاليا  قاَل الشَّ
؛ كام هو معروٌف، وذلَك  َق الفتُح األوُل عىل يد حممٍد الفاتِح العثامينِّ اليوَم، وقد حتقَّ
بعد أكثَر من ثامنمئِة سنٍة من إخباِر النبيِّ l بالفتِح، وسيتحقُق الفتُح الثاين بإذن 

)1( حسن: رواه أمحد )303/4 (، والنسائي)8858(، وأبو يعىل)1685(، ]«فقه السرية» )ص297([.
)2( صحيح: رواه مسلم )2919(.

)3( متفق عليه: رواه البخاري )3027(، ومسلم )2918(.
)4( صحيح: رواه أمحد )176/2(، والـحاكم )8662(، ]»السلسلة الصحيحة« )4([.
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، ولتعَلُمنَّ نبأُه بعَد حنٍي. اهلل تعاىل وال َبدَّ

وال شكَّ أيضًا أنَّ حتقيَق الفتِح الثاين يستدعي أن تعوَد الـخالفُة الراشَدُة إىل 
ُة ِفيُكْم َما َشاَء الُل َأْن  نا به l بقوله: »َتُكوُن الُنُبوَّ األمِة الـمسلمِة، وهذا مما ُيَبشِّ
ِة، َفَتُكوُن  بوَّ َتُكوُن، ُثمَّ َيْرَفُعها الُل إَِذا ِشاَء أْن يرَفَعها، ُثمَّ َتُكوُن ِخَلَفٌة َعَل ِمْنَهاِج النُّ
َما َشاَء الل َأْن َتُكوَن، ُثمَّ َيْرَفُعها إَِذا َشاَء َأْن َيْرَفَعها، ُثمَّ َتُكوُن ُمْلكًا عاّضًا، َفَيُكوُن َما 
َشاَء الُل َأْن َتُكوَن، ُثمَّ َيْرَفُعها إَِذا َشاَء الُل َأْن َيْرَفَعها، ُثمَّ َتُكوُن ُملًكا َجرْبيًا، َفَتُكوُن َما 
ِة.  بوَّ َشاَء الُل َأْن َتُكوَن، ُثمَّ َيْرَفُعها إَِذا َشاَء َأْن َيْرَفَعها، ُثمَّ َتُكوُن ِخَلَفٌة َعَل ِمْنَهاِجِ النُّ

ُثمَّ َسَكَت«)1(.

 l ِاهلُل عباَده الـمؤمننَِي بالنَِّر والتَّمِكنِي يف األرض، وبَشَّ رسوُل اهلل َ َبشَّ
أصحاَبُه وأّمَته بالنَِّر والّتمكنِي يف األرض، وهذا النَُّر وهذا التَّمكنُي قادٌم -إن 
نه يف األرض، وهذه  شاَء اهلُل- ولكن َجعَل اهلُل له أسبابًا َمْن أخَذ هبا نَرُه اهلُل ومكَّ

هي أسباُب النَِّر والتَّمكنِي أضُعها بنَي أيديكم.

اأ�شباُب الن�شِر والتمكنِي يف االأر�ِس.

اأوالً: الت�حيُد الـخال�س لله تعاىل واالبتعاُد عن كل مظاهر ال�شرِك

قاَل تعاىل: )ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
التوحيِد  حتقيق  واألمِن  األرِض  يف  للتمكني  اهلُل  فاشرتط  ]النور[.  گ(  گ 

واالبتعاَد عن الشك.

)1( صحيح: رواه أمحد )273/4 (، والبزار )2976( ]»السلسلة الصحيحة« )5([.
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نا باالإمياِن ال�ّشادِق والعمِل ال�ّشالـِح واالبتعاِد عن الـمعا�شي. ثانياً: اأن نَن�شَر اللَه يف اأنف�شِ

قاَل تعاىل: )ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ( ]حممد[.
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  )چ  تعاىل:  وقــاَل 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک( ]آل عمران[.
ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  )چ  تعاىل:  وقاَل 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

ک گ گ گ گ ڳ( ]الـحج[.
وقاَل تعاىل: )ھ ھ ھ ے ے ۓ( ]الروم[.

)ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  تعاىل:  قاَل  بدٍر.  الـمؤمنني يف  اهلُل عباَدُه  وَنَر 
ٿ ( ]آل عمران:123[.

ڻ  ں  )ں  تعاىل:  قاَل  حنني.  ويوَم  كثريٍة  مواطَن  يف  وَنَرهم 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

ے( ]التوبة:25[.
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  )ڃ  تعاىل:  قاَل  األحزاِب.  يوَم  وَنَرهم 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ( ]األحزاب[.
تعاىل:  فقاَل  األحزاِب،  عىل  النَِّر  بنعمِة  الـمؤمننَِي  عىل  اهلُل  امتنَّ  ولذلَك 

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڦ 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ( ]األحزاب[.
وكاَن l َيعرِتُف لربِّه هبذه النِّعمِة فيقول: »اَل إَِلَه إاِلَّ الَل َوْحَدُه، َصَدَق َوْعَدُه، 

َوَنَصَ َعْبَدُه، َوَأَعزَّ ُجْنَدُه، َوَهَزَم اأَلْحَزاَب َوْحَدُه«)1(.
)1( صحيح: رواه أبو داود )4547 (، وابن ماجه )2627 (، وأمحد)410/3(، ]«مناسـك الـحج والعمرة» 

.])24(
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نوِب  وبالذُّ أعدائِنا،  عىل  اهلُل  َينُرنا  الّصالـِح  والَعمِل  الّصادِق  فباإليامِن   •
والـمعايص َيِرُمنا اهلُل النَّر.

• ففي َغزوِة ُأحٍد انتَر الـمسلموَن يف بدايِة الـمعركِة انتصارًا عظياًم، وَوىلَّ 
أمَر رسوِل  الـجبَل وخاَلفوا  ماُة  الرُّ َترَك  ُمدبِريَن، وملا  الـمعركِة  الكفاُر من أرِض 
ُقتَِل فيها من الـمسلِمنَي، وكاَد الكّفاُر  َل النَُّر إىل هزيمٍة، وُقتَِل من  l حتوَّ اهللِ 
ت َرباعيُتُه l، وَحَدَث ما  م، فُكِسَ أن َيِصلوا إىل رسول اهلل l لوال أّن اهلَل سلَّ
َب الـمسلموَن مما َنَزَل هبم.  َحَدَث يف الـمسلِمنَي بسبِب هذه الـمخالفِة، وملا تَعجَّ

قاَل اهلُل عزَّ وجلَّ هلم ُمربِّيًا: )ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب 
خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث( ]آل عمران[.

. لِّ وسبٌب لكلِّ شٍّ فالـمعايص والذنوُب سبٌب للَهزيمِة والذُّ
جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  )ی  تعاىل:  قاَل 

حب خب( ]الشورى[.
بِالّزْرِع،  َوَرِضْيُتم  البقِر،  أذناَب  وأخذُتْم  بالِعينِة،  َتَباَيْعُتْم  «إَِذا   :l وقاَل 

َط الُل عَليكم ُذالًّ اَل َيْنِزعُه حّتى َتْرِجُعوا إىَِل ِديَنُكْم»)1(. وَتَرْكُتم الـِجَهاَد، َسلَّ
اُد واالعت�شاُم وعدُم التَّفرُِّق واالختالف. ثالثاً: االحتِّ

قاَل تعاىل: )ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ( ]آل عمران:103[.

ڀ  )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  تعاىل:  وقاَل 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ( ]األنفال[.

وقال  َفَهَلُكوا«)2(.  اْخَتَلُفوا  َقْبَلُكُم  َكاَن  َمْن  َفإِنَّ  َتِلُفوا،  َتْ »اَل   :l وقاَل 
)1( صحيح لغريه: رواه أبو داود )3464(، ]»السلسة الصحيحة« )11([.

)2( صحيح: رواه البخاري )2410(.
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اُكْم  َوإِيَّ بِالـَجَمَعِة  »َعَلْيُكْم   :l وقاَل  َعَذاٌب«)1(.  َوالُفْرَقُة  ٌة  َرْحَ »الـَجَمَعُة   :l
َوالُفْرَقَة«)2(.

َلُكْم:  َيْرَض  َثَلًثا،  َلُكْم  َوَيْسَخَط  َثَلًثا،  َلُكْم  َيْرَض  الَل  »إِنَّ   :l وقاَل 
ُقوا،  َتَفرَّ َواَل  َجِيًعا  اللِ  بَِحْبِل  َتْعَتِصُموا  َوَأْن  َشْيًئا،  بِِه  ُكوا  ُتْشِ َواَل  َتْعُبُدوُه،  َأْن 
َؤاِل،  السُّ َوَكْثَرَة  َوَقاَل،  ِقيَل  َلُكْم:  َوَيْسَخُط  َأْمَرُكْم،  الُل  َوالُه  َمْن  ُتَناِصُحوا  َوَأْن 

َوإَِضاَعَة اْلَاِل«)3(.

اِد واالعتصاِم َننتِرُ عىل أعدائِنا، وال يكوُن ذلك إال باإليامِن الّصادِق  فباالحتِّ
والعمِل الّصالـِح، وبالُفرقِة واالختالِف َننهِزُم ونفشُل وَنضُعُف، وأسباُب الفرقِة 

واالختالف كثريٌة منها:

ّيُة التي ابُتِلَيت بعُض الـجمعات با. قال عمُر بُن عبدالعزيِز  ِّ 1- االجتمعات السِّ
ْم  ُ ِة؛ َفاْعَلْم َأهنَّ ٍء ُدوَن اْلَعامَّ رمَحه اهلل: )إَِذا َرَأْيَت َقْومًا َيَتَناَجْوَن يِف ِدينِِهْم بيَِشْ

َعىَل َتْأِسيِس َضاَللة()4(.

اهللِ  رسوَل  يا  فقاَل:   l النَّبيِّ  إىل  رجٌل  )جاَء  قاَل:    n عمَر  ابِن  وعن 
َكاَة، َوُصْم َرَمَضاَن،  َلَة، َوآِت الزَّ ْك بِِه َشْيئًا، َوَأِقْم الصَّ أوِصني!قاَل: »اْعُبِد الَل َواَل ُتْشِ

.)5()» اَك َوالِسّ َوُحجَّ الَبْيَت، َواْعَتِمْر، َواْسَمْع َوَأِطْع، َوَعَلْيَك بِالَعَلنَِيِة، َوإِيَّ

)ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  تعاىل:  قاَل  الَبغيض،  ُب  التَّحزُّ  -2
ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ( ]الـمؤمنون[.

)1( حسـن: رواه أمحد )278/4(، وابنه يف «زوائد الـمسـند» )375/4(، والبـزار)375/4( ]»الصحيحة« 
.])667(

)2( صحيح: رواه الرتمذي )2165(، وأمحد )370/5(، ]» إرواء الغليل« )215/6([.
)3( صحيح: مسلم )1715 (.

)4( رواه عبد اهلل بن أمحد يف»زوائد الزهد«)289، 291(، والاللكائي يف «شح أصول أهل السنة» )251(.
)5( حسن: رواه الـحاكم )165(، ]«ضالل الـجنة» )1070([.
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3- اتِّباُع الوى، وقاَل تعاىل: )ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 
ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 

جئ( ]القصص[.
ېئ  )ۈئ  تعاىل:  قاَل  عليهم،  والـخروُج  هم  وسبُّ األمِر  بوالِة  نِّ  الظَّ إساءُة   -4

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ( ]النساء:59[.

ڀ(  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  ــاَل  وق
]الـحجرات:12[.

َتُدوَن  ٌة اَل هَيْ َأئِمَّ وعن ُحذيفَةm قاَل: قاَل رسوُل اهلل l: »َيُكوُن َبْعِدي 
َياِطنِي ِف ُجْثَمِن  ْم ُقُلوُب الشَّ تِي، َوَسَيُكوُن ِفيُكْم ِرَجاٌل ُقُلوُبُ وَن بُِسنَّ ْديَي، َواَل َيْسَتنُّ ِبَ
إِْنٍس«، َقاَل: ُقْلُت: َكْيَف َأْصَنُع َيا َرُسوَل اهللِ، إِْن َأْدَرْكُت َذلَِك؟ َقاَل: »َتْسَمُع َوُتِطيُع 

َب َظْهُرَك، َوُأِخَذ َماُلَك، َفاْسَمْع َوَأِطْع«)1(. ِمرِي، َوإِْن ُضِ لِْلَ

َفاَرَق  َمْن  ُه  َفإِنَّ َعَلْيِه،  َفْلَيْصرِبْ  َيْكَرُهُه  َشْيًئا  َأِمرِيِه  ِمْن  َرَأى  »َمْن   :l وقاَل 
ًة« )2(. ا َفَمَت إاِلَّ َماَت ِميَتًة َجاِهِليَّ َمَعَة ِشرْبً اْلَ

5- علمُء الّسوِء الذين ُيفتوَن بغرِي علم، قاَل l: »إِنَّ الل اَل َيْقبُِض الِعْلَم اْنتَِزاًعا 
َذ  َ َيْنَتِزُعُه ِمَن الِعَباِد، َوَلِكْن َيْقبُِض الِعْلَم بَِقْبِض الُعَلَمِء، َحتَّى إَِذا َلْ ُيْبِق َعاِلًا اتَّ

وا«)3(. وا َوَأَضلُّ ااًل، َفُسئُِلوا َفَأْفَتْوا بَِغرْيِ ِعْلٍم، َفَضلُّ النَّاُس ُرُؤوًسا ُجهَّ
رابعاً: الق�َّة

ُة بَجميِع أشكاهِلا: قوُة اإليامِن،  ومن أسباِب النَِّر والتَّمكنِي يف األرِض: الُقوَّ

)1( صحيح: رواه مسلم )1847(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )7054(، ومسلم)1849 (.

)3( متفق عليه: رواه البخاري )100(، ومسلم )2673(.
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ُة الّطاعِة برَتِك الـمعايص. اِد واالعتصاِم، قوَّ ُة االحتِّ الِح، ُقوَّ ُة السِّ ُة البدِن، قوَّ قوَّ

)ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  قاَل تعاىل: 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ( ]األنفال[.
عىل  وهو  يقوُل   l اهللِ  رسوَل  َسِمعُت   :mعامٍر بُن  عقبُة  يقوُل 
َة  ْمُي، َأاَل إِنَّ اْلُقوَّ َة الرَّ الـِمنرَب: «)ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ(، َأاَل إِنَّ اْلُقوَّ

ْمُي«)1(. الرَّ

ِعيِف، َوِف ُكلٍّ  ، َخرْيٌ َوَأَحبُّ إىَِل اللِ ِمَن اْلُْؤِمِن الضَّ وقاَل l: »اْلُْؤِمُن اْلَقِويُّ
.)2(» َخرْيٌ

رُب وعدُم اال�شِتعجال خام�شاً: ال�شَّ

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  )ائ   :l لرسولِه  تعاىل  قاَل 
ۆئ( ]األحقاف:35[.

َيِسرَي  َحتَّى  اأَلْمَر،  َهَذا  الل  نَّ  َلُيتِمَّ »َوالل   :m بِن األرتِّ l خلّباِب  وقاَل 
ُكْم  ْئَب َعَل َغَنِمِه، َوَلِكنَّ َ، َوالذِّ اُف إاِلَّ اللَّ َمْوَت، اَل َيَ اِكُب ِمْن َصْنَعاَء إىَِل َحْضَ الرَّ

َتْسَتْعِجُلوَن«)3(.

َمَع  َوَأنَّ  الَكْرِب،  َمَع  الَفَرَج  َوَأنَّ  رْبِ،  الصَّ َمَع  النَّْصَ  َأنَّ  »َواْعَلْم   :l وقاَل 
الُعْسِ ُيسًا«)4(.

)1( صحيح: رواه مسلم )1917(.

)2( صحيح: رواه مسلم )2664(.
)3( صحيح: رواه البخاري )3612(.

)4( صحيـح: رواه أمحـد )307/1(، والطـرباين يف الكبـري )11080(، والـحاكـم )6304( ]«السلسـلة 
الصحيحة» )2382([.
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�شاد�شاً: الدُّعاء

قاَل تعاىل: )گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

ۀ ۀ ہ ہ( ]البقرة:251-250[.
عاَء واستجاَب لنا َمنا اهلُل عزَّ وجلَّ  الدُّ وعلَّ

ففي قولِه تعاىل: )مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت 
َعاَء َيْنَفُع ِمَّا َنَزَل  خت مت( ]البقرة[)1( قاَل اهلل: «َنَعْم». وقاَل l: »إِنَّ الدُّ

غزواتِه  يف   l اهللِ  رسوُل  ودعا  َعاِء«)2(.  بِالدُّ اللِ-  -ِعَباَد  َفَعَلْيُكْم  َيْنِزُل؛  َلْ  َوِمَّا 
واستجاَب اهلُل له.

فالنَُّر قادٌم والـمستقبُل لإلسالِم، وها هي أسباُبه بنَي أيديكم فاتَّقوا اهلَل يف 
أنفِسكم ويف اإلسالِم.

َتُه؟ هذا الذي  َ هبا رسوُل اهللِ l أصحاَبه وأمَّ فام هي الُبشى الّثانيُة التي َبشَّ
َسنعِرُفه يف الـُخطبِة القادمِة -إن شاَء اهلُل تعاىل-

)1( صحيح: رواه مسلم )521(.
)2( حسن لغريه: رواه الرتمذي )8453(، وأمحد )432/5(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )4361([.
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تب�شريُه l لل�شابريَن ب�شعادِة الدنيا واالآخرة
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  )ڀ  كتابِه:  يف  وجلَّ  عزَّ  اهلُل  يقوُل  الل!  عباَد 
ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڄڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ 

ڇ ڇ ڇ( ]األحزاب[.
 ويقوُل سبحانه: )ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ( ]فاطر[.

سلسلِة  من  جديدٍة  موعظٍة  مَع  تعاىل-  اهلُل  شاَء  إن   - اليوِم  هذا  يف  موعُدنا 
الـمواعِظ التي بعنوان: اللؤلُؤ والـمرجاُن من قصِص القرآن ... دروٌس وعظاٌت 

ٍد l أتدروَن ما هي يا عباَد اهلل؟ ِة نبيِّنا وحبيبِنا حممَّ ُم فيها عن قصَّ وعرٌب والتي نتكلَّ

ريِة  ُة التي سَنقِطُفها -إن شاَء الُل تعاىل- من دراستِنا للسِّ إهنا: البِشاراُت النَّبويَّ
نيا والخرة. ِة الَعِطرة. أال وهي: َتبشرُيه l للّصابِريَن بسعادِة الدُّ النَّبويَّ

فقد ذكَر اهلُل الصرَب يف كتابِه يف أكثَر من تسعنَي موضعًا، وقرنُه بالصالِة فقاَل 
تعاىل: )ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ( ]البقرة[.

رب • وأمَر اهلُل رسوَلُه حممدًا l بالصَّ

ۆئ(  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  )ائ  تعاىل:  فقاَل 
]األحقاف:35[.

وقاَل تعاىل: )حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج( ]اإلنسان[.
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وقاَل تعاىل: )ڑ ک ک ک ک گ گ گ( ]الـمزمل[.

وقاَل تعاىل: )ی جئ حئ مئ ىئ ( ]الطور:48[.

رب - عباَدُه الـمؤمننَِي بالصَّ • وأمَر اهلُل -عزَّ وجلَّ

ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  )ۇئ  تعاىل:  فقاَل 
ىئ( ]البقرة[.

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  )ائ  تعاىل:  وقاَل 
ۆئ ۆئ ۈئ( ]آل عمران[.

ۆ(  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  )ۓ  تعاىل:  وقاَل 
]البقرة[.

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  )ى  تعاىل:  ــاَل  وق
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ۈئٱ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ( ]األنفال[.
الِة، وأمَر به  رَب يف كتابِه يف أكثَر من تسعنَي َموِضعًا، وقرنُه بالصَّ ذكَر اهلُل الصَّ

رِب يف حياِة الـمؤمِن، وذلك: ِة الصَّ رسوَلُه l وعباَدُه الـمؤمننَِي ألهيَّ

نيا  الدُّ فالـمؤمُن يف هذه  الـمؤمَن حمتاٌج إىل صرٍب عىل طاعِة اهلل؛  أواًل: ألنَّ 
ُب يف نَعِم اهللِ التي ال ُتعدُّ وال حُتىص، كام قاَل تعاىل: )پ پ پ ڀ ڀ  َيتقلَّ

ڀ( ]إبراهيم:34[.
)ڤ ڦ  تعاىل:  لقولِه  وتزداَد،  لَتبقى  هللِ  ُشكٍر  إىل  حَتتاُج  َعُم  النِّ وهذه 

ڦ ڦ ڦ ڄ( ]إبراهيم:7[.

وشكُر النَِّعِم يكوُن بطاعِة اهللِ عزَّ وجلَّ لقولِه تعاىل: )وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 
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ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ( ]سبأ[.

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  )ڌ  تعاىل:  ولقولِه 
عىل  هللِ  شكرًا  الّطاعِة  عىل  واالستمراُر  ]النحل[.  گ(  ک  ک  ک  ک  ڑ 

نَِعِمه يتاُج إىل صرب.

نيا  ثانيًا: ألن الـمؤمَن حمتاٌج إىل صرٍب عن معصيِة اهللِ، فاإلنساُن يف هذه الدُّ
نوِب والـمعايص، ألنه ليَس معصومًا. ٌض القرتاِف الذُّ ُمعرَّ

قاَل l: »َما ِمْن َعْبٍد ُمْؤِمٍن إاِلَّ َوَلُه َذْنٌب َيْعَتاُدُه الِفيَنة َبْعد الِفيَنِة، َأْو َذْنٌب ُهَو 
ْنَيا«)1(. ُمِقيٌم َعَلْيِه اَل ُيَفاِرُقُه َحتَّى ُيَفاِرَق الدُّ

واالستمراُر  َواُبوَن«)2(  التَّ ائنَِي  الـَخطَّ َوَخرْيُ  اٌء  َخطَّ آَدَم  َبنِي  »ُكلَّ   :l وقاَل 
عىل طاعِة اهللِ واالبتعاُد عن معصيتِه يتاُج إىل صرٍب.

ُض هلا يف  ثالثًا: ألن الـمؤمَن حمتاٌج إىل صرٍب عىل االبتالِء والـِمحِن التي َيتعرَّ
نيا لالبتالِء واالمتحان. نيا، وذلَك ألن اإلنساَن ُخِلَق يف هذه الدُّ هذه الـحياِة الدُّ

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  )ى  تعاىل:  قاَل 
ۆئ( ]اإلنسان[.

ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  )ڻ  تعاىل:  وقاَل 
]العنكبوت[  ۈ(  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 

رب. واإلنساُن ال َينَجُح يف االبتالِء الذي ابُتيِل به إال بالصَّ

نيا حمتاٌج إىل صرٍب عىل طاعِة اهللِ، وحمتاٌج إىل  الدُّ الـمؤمُن يف هذه  فاإلنساُن 

)1( صحيح: رواه الطرباين يف الكبري )11810(، ويف األوسط )5884( ]»السلسلة الصحيحة« )2276([.
)2( حسن: رواه الرتمذي )2499(، وابن ماجه )4251(، وأمحد)198/3( ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« 

.])3139(
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صرٍب عن معصيِة اهلل، وحمتاٌج إىل صرٍب عىل االبتالءاِت والـمحِن.

َيصرِبُ عىل طاعِة اهللِ، وعن معصيِة اهللِ، وعىل االبتالءاِت وامِلَحِن  • والذي 
تِه بام ييل: ُه رسوُل اهللِِ l يف ُسنَّ ُ ُه اهلُل عزَّ وجلَّ يف كتابِه، وُيبشِّ ُ ُيبشِّ

اأوالً: باالإمامة يف الدين

تعاىل:  قاَل  واليقنِي  بالصرِب  ُتناُل  اهلل  عنَد  عظيمٌة  منزلٌة  يِن  الدِّ يف  فاإلمامُة 

ڌ(  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  )چ 

]السجدة[.

من  فيه  بدَّ  ال  به  والعمُل  به،  وعمٌل  بالـحقِّ  علٌم  ُه  ُكلُّ واإليامُن  ُه  ُكلُّ فالّديُن 
الّصرب، بل وطلُب ِعلِمِه يتاُج إىل الّصرب. كام قال معاُذ بن جبل  m : )عليكم 
ال  مِلَْن  وتعليَمُه  جهاٌد،  عنُه  والبحَث  خشيٌة،  ومعرَفَتُه  عبادٌة،  هللِ  َطَلَبُه  فإن  بالعلِم 
ُد، يرَفُع  ُد اهلُل وُيوحَّ يعَلُمُه صدقٌة، ومذاَكَرَتُه تْسبيٌح، به ُيعَرف اهلُل وُيعَبُد، وبِه ُيمجَّ

اهلُل بالعلِم أقوامًا يعُلهم للّناِس قادًة وأئّمة هيتدون هبم َوَيْنَتُهوَن   إىل رأهيم( )1(. 

فجعَل البحَث عن العلِم من الـجهاِد، وال بدَّ يف الـجهاِد ِمَن الصرِب، وهلذا قاَل 
ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ  )ٱ ٻٻ  تعاىل: 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ( ]سورة العر[.
وقاَل عيلٌّ  m : )أال إّن الّصرَب من اإليامن بمنزلة الّرأس من الـجسد، فإذا 

انقطع الّرأُس باَن الـجسُد، ثّم رفع صوتُه فقال: أال ال إيامن ملن ال صرب َلُه()2(.

)1( رواه ابـن عبـد الرب يف »جامع بيان العلم وفضله« )54/1-55( مرفوعًا وهو كذب وإنام يرجح وقفه عىل 
معاذ، ورواه أبو نعيم يف »الـحلية« )239/1(.

)2( رواه ابن أيب الدنيا يف «الصرب» )8(، وأبو نعيم يف «الـحلية» )76/1(.
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راِط الـم�شتقيم ثانياً: بالرَّحمِة والهدايِة اإىل ال�شِّ

ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  )ۇئ  تــعــاىل:  قـــاَل 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ىئٱ  ىئ 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ 
چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ( ]البقرة[.
نيا واالآخرة ثالثاً: بَخرِي الدُّ

قاَل تعاىل: )ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې( ]النساء[. وقاَل تعاىل: 
)ى ائ ائ ەئ ەئ وئ( ]النحل[.

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  وقاَل 
ٺ( ]الـحجرات[.

ا َوَأْوَسَع ِمَن  ُه الل، َوَما ُأْعِطَي َأَحٌد َعَطاًء َخرْيً ْ ْ ُيَصربِّ وقاَل l: »َوَمْن َيَتَصربَّ
رْبِ«)1(. الصَّ

رْبِ«)2(. ا َلُه َواَل َأْوَسَع ِمَن الصَّ وقاَل l: »َما َرَزَق الُل َعْبًدا َخرْيً

َحٍد إاِلَّ  ، َوَلْيَس َذلَك أِلَ ُه له َخرْيٌ ْمِر اْلُْؤِمِن، إِنَّ َأْمَرُه ُكلَّ وقاَل l: »َعَجًبا أِلَ
َفَكاَن  َصرَبَ  اُء،  َضَّ َأَصاَبْتُه  َوإِْن  َلُه،  ا  َخرْيً َفَكاَن  َشَكَر،  اُء  َسَّ َأَصاَبْتُه  إِْن  لِْلُمْؤِمِن، 

ا َلُه«)3(. َخرْيً

»إِْن  قال:  ُيعاِفَيني،  أن  اهلَل  اْدُع  فقال:   l النبيِّ  إىل  أعمى  رجٌل  وجاَء 

 

)1( متفق عليه: رواه البخاري )1469(، ومسلم )1053(.
)2( صحيح: رواه الـحاكم )3552( ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )3396([.

)3( صحيح: رواه مسلم)2999( .
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َت َفُهَو َخرْيٌ َلَك«)1(. ِشْئَت َدَعْوُت، َوإِْن ِشْئَت َصرَبْ

رابعاً: بالـمغفرِة واالأجر العظيم وتكفري ال�شيئات

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  )ۆ  تعاىل:  قــاَل 
ۉ ۉ( ]هود[.

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  )ڻ  تعاىل:  وقاَل 
ہ ہ ھ ھ ھ( إىل قوله تعاىل: )ۈ ۈ 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ( ]األحزاب[.
وقاَل تعاىل: )ىث يث حج مج جح مح جخ( ]الزمر[.

ُر َعنِّي َخَطاَياَي؟  • َوَقاَل َرُجٌل: َيا َرُسوَل اهللِ! َأَرَأْيَت إِْن ُقتِْلُت يِف َسبِيِل اهللِ، ُتَكفَّ
َتِسٌب، ُمْقبٌِل  l: »َنَعْم، إِْن ُقتِْلَت ِف َسبِيِل اللِ، َوَأْنَت َصابٌِر ُمْ َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهللِ 
َغرْيُ ُمْدبٍِر«. ُثمَّ َقاَل َرُسوُل l: »َكْيَف ُقْلَت؟«.َقاَل: َأَرَأْيَت إِْن ُقتِْلُت يِف َسبِيِل اهللِ 
َتِسٌب، ُمْقبٌِل َغرْيُ  ُر َعنِّي َخَطاَياَي؟ َفَقاَل َرُسوُل اهللِ l: »َنَعْم، َوَأْنَت َصابٌِر ُمْ َأُتَكفَّ

َلُم َقاَل ِل َذلَِك«)2(. ْيَن، َفإِنَّ ِجرْبِيَل َعَلْيِه السَّ ُمْدبٍِر، إاِلَّ الدَّ

• وقاَل l: إن اهلل تعاىل يقول: »إَِذا اْبَتَلْيُت َعْبدًا ِمْن ِعَباِدي ُمْؤِمنًا َفَحِمَدين 
ُه َيُقوُم ِمْن َمْضَجِعِه َذلَِك َكَيْوِم َوَلَدْتُه أُمُه ِمَن الـَخَطاَيا،  َوَصرَبَ عَل َما اْبَتَليُتُه بِِه، َفإنَّ

بُّ للَحَفَظِة: إيِنِّ َأَنا قيَّْدُت َعْبِدي َواْبَتَليُتُه، َفأْجروا ]َلُه[ ِمَن اأَلْجِر َما ُكْنُتم  َوَيُقوُل الرَّ
ُروَن َلْه َقْبَل َذلَِك َوُهَو َصِحيٌح«)3(. ُتْ

)1( صحيح: رواه الرتمذي )3578 (، وابن ماجه )1385(، وأمحد )138/4(، ]»التوسـل« )69([ واللفظ 
للرتمذي.

)2( صحيح: رواه مسلم )1885(.
)3(حسن: رواه أمحد )123/4(، والطرباين يف الكبري )7136(، ]»السلسلة الصحيحة« )2009([.
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فقال:  مريضٌة  وأنا   l اهلل  رسوُل  عاَدين  قاَلت:   p العالِء  أمِّ  وعن   •
ي يِا ُأمَّ الَعَلِء َفإِنَّ َمَرَض الـُمْسِلُم ُيْذِهُب الُل بِِه َخَطاَياُه َكَم ُتذِهُب الناُر َخَبَث  »أْبِشِ

ِة«)1(. َهِب َوالفضِّ الذَّ

للّصابرين  القيامِة  يوَم  يكوُن  والذنوِب  الـخطايا  وتكفرُي  العظيُم  فاألجُر   •
بغرِي حساب.

الَبلِء  َأْهُل  ُيْعَطى  ِحنَي  الَقَياَمِة،  َيْوَم  الَعاَفيِة  َأْهُل  »َيَودُّ   :l قاَل  ولذلك 
َواَب؛ َلْو َأنَّ ُجُلوَدُهْم َكاَنْت ُقِرَضْت بالـَمَقاِريِض«)2(. الثَّ

خام�شاً: ُيب�شر اللُه يف كتابه، ور�ش�ُل اللِه l يف �شنتِه ال�شابرين: مبحبِة اللِه ومعيتِه.

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  )ھ  تعاىل:  قاَل   •
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې( ]آل عمران[.

واهلُل عزَّ وجلَّ إذا أحبَّ عبَدُه الـمؤمَن الصابَر ال ُيعذُبُه يف النار أبدًا.

• قاَل l: »واللِ! اَل ُيْلِقي الُل َحبِيَبُه ِف النَّاِر«)3(.

• وقاَل تعاىل: )ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ( ]البقرة[.

ُة هي معّيُة النَِّر والـحفِظ والتأييِد واإلعانِة، فاهلُل عزَّ وجلَّ مَع  وهذه الـَمعيَّ
ه  رُب عىل ما ُيِبُّ هم وُيؤيُِّدهم وَيكلُؤهم، حتى َيتمَّ هلم الصَّ ُ الّصابريَن؛ ُيعيُنهم وُيَصربِّ

. اهلُل عزَّ وجلَّ

• وقاَل l: »إَِذا َأَحبَّ الُل َقْومًا اْبَتَلُهْم. َفَمْن َصرَبَ َفَلُه الّصرُب، َوَمْن َجِزَع 
فَلُه الـَجَزُع«)4(.

)1( صحيح: رواه أبو داود )3092(¡ ]»السلسلة الصحيحة« )714([.
)2( حسن: رواه الرتمذي )2402(¡ ]»السلسلة الصحيحة« )2206([. 

)3( صحيح: رواه أمحد )235/3 (، والـحاكم )7347(، ]»السلسلة الصحيحة« )2407([ 
)4( صحيح: رواه أمحد )427/5 (، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )3406([.
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• وقاَل l: »إِنَّ ِعَظَم الـَجَزاِء َمَع ِعَظَم الَبَلِء، َوَإنَّ الَل َتَعاىَل إَِذا َأَحبَّ َقْومًا 
خُط«)1(. َضا، َوَمْن َسِخَط َفَلُه السُّ اْبَتَلُهم، َفَمْن َرِضَ فَلُه الرِّ

�شاد�شاً: ُيب�شر اللُه يف كتابه، ور�ش�ُل الله l يف �شنَّتِه ال�شابرين: بالـجّنِة والَف�ِز العظيم.

)ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  تعاىل:  قاَل   •
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک 
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ 

ڻ ۀ ۀ ہ( ]الرعد[.
ک(  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  )ڈ  تعاىل:  ــاَل  وق  •

]الـمؤمنون[.

ڭ  ڭ  ڭ  )ۓ  محن:  الرَّ عباِد  وصِف  يف  تعاىل  وقاَل   •
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ۉ( ]الفرقان[.
)مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب(  • وقاَل تعاىل: 

إىل قولِه تعاىل: )ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ( ]اإلنسان[.

• وقاَل l: »إِنَّ الَل  َعزَّ َوَجلَّ َقاَل: إَِذا اْبَتَلْيُت َعْبِدي بَِحبِيَبَتْيِه« -أي بعينيه- 
ْضُتُه ِمْنُهَم الـَجنََّة«)2(. ، َعوَّ »َفَصرَبَ

َيُقوُل  َما  اْنُظُروا  َفَقاَل:  َمَلَكنْيِ  إَِلْيِه  الُل  َبَعَث  الَعْبُد  َمِرَض  »إذا   :l وقاَل   •
اِده؟ َفإِْن ُهَو إَِذا َجاُؤوُه َحَد الَل َوَأْثَنى َعَلْيِه« -أي: صرب واحتسب- »َرَفَعا َذلَِك  لُِعوَّ
َة، َوإِْن َشَفيُته َأْن  ْيُتُه ]َأْن[ ُأْدَخَلُه الـَجنَّ إىَِل اللِ، َوُهَو َأْعَلُم، َفَيُقوُل: لَِعْبِدي َعَلَّ إِْن َتَوفَّ

)1( حسن: رواه الرتمذي )2396(، وابن ماجه )4031(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )3407([.
)2( صحيح: رواه البخاري )5653(.
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َئاتِِه«)1(. َر َعْنُه َسيِّ ُأْبِدَله َلْمً َخريًا ِمْن لِمِه، َوَدمًا َخريًا ِمْن َدِمِه، َوَأْن ُأَكفِّ

طاِن خاّصًة أن اهلل عزَّ وجلَّ قاِدٌر  • وهذه ُبشى للَمرض عامًة وملرَض السَّ
إذا َصرَبَ الـمريُض واحتسَب أن ُيبِدَلُه دمًا خريًا من دِمه وحلاًم خريًا من حلِمه.

ِة؟ ُقْلُت:  نَّ • وعن ابِن عّباٍس گ أنه قاَل لعطاء: َأاَل ُأِريَك اْمَرَأًة ِمْن َأْهِل اجْلَ
ُف، َفاْدُع  ُع َوإيِنِّ َأَتَكشَّ بِيَّ l، َقاَلْت: إيِنِّ ُأرْصَ ْوَداُء، َأَتِت النَّ َبىَل، َقاَل: َهِذِه امْلَْرَأُة السَّ
ُة، َوإِْن ِشْئِت َدَعْوُت الَل َأْن ُيَعاِفَيِك« َقاَلْت:  نَّ ِت َوَلِك اْلَ اهلَل يِل، َقاَل: »إِْن ِشْئِت َصرَبْ

َف، َفَدَعا هَلَا)2(. ُف َفاْدُع اهلَل َأْن اَل َأَتَكشَّ ! َقاَلْت: َفإيِنِّ َأَتَكشَّ َأْصرِبُ

ا الّصابُر عىل طاعِة اهللِ! ويا أهّيا الصابُر عن معصيِة اهللِ! ويا أهّيا الصابُر  فيا أهيُّ
نيا واآلخرة. عىل االبتالءاِت والـِمَحِن، َأبِشْ بسعادِة الدُّ

نيا واآلخرة. ُل الـمؤمُن عىل سعادِة الدُّ رِب يَتحصَّ أهيا املسلمون! بالصَّ

َوَما  الل،  ُه  ْ ُيَصربِّ  ْ َيَتَصربَّ »َوَمْن   :l وقاَل  ِضياُء«)3(.  »َواْلَصرْبُ   :l يقوُل 
رْبِ«)4(. ا َوَأْوَسَع ِمَن الصَّ ُأْعِطَي َأَحٌد َعَطاًء َخرْيً

رُب يكوُن عىل طاعِة اهللِ، وعن معصيِة اهللِ، وعىل االبتالءاِت والـِمحِن،  والصَّ
ومن األمثلِة عىل ذلك:

اأوالً: ال�شرُب على طاعِة اللِه.

َقَدَماُه،  َر  َتَتَفطَّ َحتَّى  ْيِل  اللَّ ِمَن  َيُقوُم   l النبيُّ  َكاَن  قالت:    p َعائَِشَة   َعْن   -1
َوَما  َذْنبَِك  ِمْن  َم  َتَقدَّ َما  َلَك  ُغِفَر  َوَقْد  َرُسوَل اهللِ!  َيا  َهَذا  َتْصَنُع  مِلَ  َلُه:  َفُقْلُت 
ـعب )9941(، ]»صحيح الرتغيـب والرتهيب«  )1( حسـن لغـريه: رواه مالـك )1682(، والبيهقـى ف الشِّ

.])3431(
)2( متفق عليه: رواه البخاري )5652(، ومسلم)2576(.

)3( صحيح: رواه مسلم)223(.
)4( متفق عليه: رواه البخاري )1469(، ومسلم )1053(.
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َر؟ َقاَل: »َأَفَل َأُكوُن َعْبًدا َشُكوًرا«)1(. َتَأخَّ

بِيِّ l َذاَت َلْيَلٍة، َفاْفَتَتَح اْلَبَقَرَة، َفُقْلُت:  ْيُت َمَع النَّ 2- وَعْن ُحَذْيَفَة  m  َقاَل: َصلَّ
ا يِف َرْكَعٍة، َفَمىَض، َفُقْلُت: َيْرَكُع  َيْرَكُع ِعْنَد امْلِاَئِة، ُثمَّ َمىَض، َفُقْلُت: ُيَصيلِّ هِبَ
اًل، إَِذا  سِّ ا، ُثمَّ اْفَتَتَح النَِّساَء، َفَقَرَأَها، ُثمَّ اْفَتَتَح آَل ِعْمَراَن، َفَقَرَأَها، َيْقَرُأ ُمرَتَ هِبَ
َذ، ُثمَّ َرَكَع،  ٍذ َتَعوَّ َمرَّ بِآَيٍة ِفيَها َتْسبِيٌح َسبََّح، َوإَِذا َمرَّ بُِسَؤاٍل َسَأَل، َوإَِذا َمرَّ بَِتَعوُّ
َ اْلَعِظيِم«، َفَكاَن ُرُكوُعُه َنْحًوا ِمْن ِقَياِمِه، ُثمَّ َقاَل:  َفَجَعَل َيُقوُل: »ُسْبَحاَن َربِّ
ْمُد«، ُثمَّ َقاَم َطِوياًل َقِريًبا مِمَّا َرَكَع، ُثمَّ َسَجَد،  َنا َلَك اْلَ »َسِمَع الُل ِلَْن َحَِدُه َربَّ

ْعَل«، َفَكاَن ُسُجوُدُه َقِريًبا ِمْن ِقَياِمِه«)2(. َ اأْلَ َفَقاَل: »ُسْبَحاَن َربِّ
ثانياً: ال�شرُب عن مع�شية الله

ُه« وذكر منهم: »َوَرُجٌل  ِه َيْوَم اَل ِظلَّ إاِلَّ ِظلُّ ُهُم الل ِف ِظلِّ 1- يقوُل l: »َسْبَعٌة ُيِظلُّ
اٍل َفَقاَل: إيِنِّ َأَخاُف الل«)3(. َدَعْتُه اْمَرَأٌة َذاُت ُحْسٍن َوَجَ

َغاٍر  إىَِل  الـَمبِيُت  َأواُهْم  َحتَّى  َقْبَلُكْم  َكاَن  ِمَّْن  َنَفٍر  َثَلَثُة  »اْنَطَلَق   :l وقاَل   -2
ُه  إِنَّ َفَقاُلوا:  الَغاَر،  َعَلْيِهُم  ْت  َفَسدَّ الـَجَبِل،  ِمَن  َصْخَرٌة  َفاْنَحَدَرْت  َفَدَخُلوُه، 
ْخَرِة إاِلَّ َأْن َتْدُعوا الل بَِصالِِح َأْعَملُِكْم، َقاَل َأَحُدُهم:  اَل ُيْنِجيُكْم ِمْن َهِذِه الصَّ
ها  ، َكاَنْت َأَحبَّ النَّاِس إَِلَّ -ويف رواية: ُكْنُت ُأِحبُّ ُه َكاَنْت ِل اْبَنُة َعمٍّ اللهمَّ إِنَّ
َحتَّى  ِمنِّي  َفاْمَتَنَعْت  َنْفِسَها،  َعَل  ا  َفَأَرْدُتَ النساَء-،  الرجاُل  ُيِبُّ  ما  كأشدِّ 
يَن َوِماَئَة ِديَناٍر َعَل َأْن  ننَِي، َفَجاَءْتنِي، َفَأْعَطْيُتَها ِعْشِ ا َسَنٌة ِمَن السِّ ْت ِبَ َأَلـمَّ
َ َبْينِي َوَبنْيَ َنْفِسَها، َفَفَعَلْت َحتَّى إَِذا َقَدْرُت َعَلْيَها -ويف رواية: فلام قعدُت  لِّ ُتَ
ْفُت َعْنَها  ِه، َفاْنَصَ اتَِّق الل وال َتُفضَّ الـَخاَتَم إاِلَّ بَِحقِّ بني رْجَلْيَها-، َقاَلْت: 

)1( متفق عليه: رواه البخاري )4837(، ومسلم )2819(.
)2( صحيح: رواه مسلم )772(.

)3( متفق عليه: رواه البخاري )660(، ومسلم )1031(.
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َهَب الَِّذي َأْعَطْيُتَها، اللهمَّ إِْن ُكْنُت َفَعْلُت  ، َوَتَرْكُت الذَّ َوِهَي َأَحبُّ النَّاِس إَِلَّ
ْم اَل  ُ ْخَرُة، َغرْيَ َأنَّ ا َما َنْحُن ِفيِه، َفاْنَفَرَجِت الصَّ ذلَك اْبتَِغاَء َوْجِهَك، َفاْفُرْج َعنَّ

َيْسَتِطيُعوَن الـُخُروَج ِمْنَها«)1(.

ثالثاً: ال�شرُب على االبتالءاِت والـِمحِن

ڑ  ڑ  ژ  )ژ  قال:   q يوسَف  بفقِد  ابُتيَل  عندما    q يعقوُب    -1
ک ک ک ک گ( ]يوسف[.

2- أيوُب  q  عندما ابُتيَل بالـمرض وَصرَب عليه. قاَل اهلُل عنه: )ٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ( ]ص[.

l َناًسا يِف  ، آَثَر َرُسوُل اهللِ  َيْوُم ُحَننْيٍ 3- عن ابِن مسعوٍد  m  قال: َلـامَّ َكاَن 
ا َوْجُه  إِنَّ َهِذِه ِقْسَمٌة َما ُعِدَل ِفيَها، َوَما ُأِريَد هِبَ الِقْسَمِة... فَقاَل َرُجٌل: َواهللِ 
 َ َفَتَغريَّ َقاَل،  باَِم  ُتُه  َفَأْخرَبْ َفَأَتْيُتُه،   ،l اهلل  رسوَل  نَّ  ْخرِبَ أَلُ َواهللِ  َفُقْلُت:  اهللِ، 
ِف. ُثمَّ َقاَل: »َفَمْن َيْعِدُل إَِذا َلْ َيْعِدِل الل َوَرُسوُلُه«،  ْ َوْجُهُه َحتَّى َكاَن كالرِّ

.)2(» ُثمَّ َقاَل: «يْرَحُم الل ُموَسى َقْد ُأوِذَي بَِأْكَثَر ِمْن َهَذا َفَصرَبَ

أروَع  هلم  وضَب  واآلخرِة،  نيا  الدُّ بَسعادِة  الّصابرين   َ َبشَّ  l ورسوُلنا 
رِب عىل االبتالءاِت  رِب عن معصيِة اهللِ، والصَّ رِب عىل طاعِة اهللِ، والصَّ األمثلِة يف الصَّ
عىل  لوا  لَيتحصَّ صرِبه  يف   l اهللِ  برسوِل  وا  يتأسَّ أن  الـمسلمني  فعىل  والـِمَحِن، 

نيا واآلخرة. سعادِة الدُّ

الذي  هذا  َته؟  وأمَّ أصحاَبه   l النَّبيُّ  هبا   َ َبشَّ التي  الثالثة  الُبشى  هي  ما 
سَنعِرُفه يف الـُجمعِة القادمِة -إن شاَء اهلُل تعاىل-.

)1( متفق عليه: رواه البخاري )66 (، ومسلم )2743(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )3150(، ومسلم ) 1062(. 



101 البشارات النبوية

دين اأهِل »ال اإله اإال الله« ب�شعادة الدنيا واالآخرة تب�شرُيه l للم�حِّ
عباَد الل! يقوُل اهلُل عزَّ وجلَّ يف كتابِه: قاَل تعاىل: )گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ( ]هود[.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ(  ويقوُل سبحانه: 

]اإلرساء[.

عباَد الل! موعُدنا يف هذا اليوِم - إن شاَء اهلُل تعاىل- مع موعظٍة جديدٍة من 
القرآن ... دروٌس  اللؤلُؤ والـمرجاُن من قصِص  التي بعنوان:  الـمواعِظ  سلسلِة 
ٍد l، أتدروَن ما هي  ِة نبيِّنا وحبيبِنا حممَّ ُم فيها عن قصَّ وعظاٌت وعرٌب، والتي نتكلَّ

يا عباَد اهلل؟

ريِة  إهنا: البِشاراُت النَّبويُة التي سَنقِطُفها -إن شاَء الُل تعاىل- من دراستِنا للسِّ
نيا  ديَن أهِل »ال إله إال الل« بَسعادِة الدُّ ِة الَعِطرة أال وهي: تبشرُيه l للُموحِّ النَّبويَّ

والخرة.

اعَلموا أن كلمَة التَّوحيِد »ال إله إال اهلل« ال تنَفكُّ عنها »حممد رسول اهلل«؛ 
كُن األوُل من أركاِن اإلسالم. فهام الرُّ

ًدا َرُسوُل  مَّ ٍس: َشَهاَدِة َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ الل َوَأنَّ ُمَ • قاَل l: »ُبنَِي اإِلْسَلُم َعَل َخْ
اللِ...« )1( الـحديث.

فـ »ال إله إال اهلُل، حممٌد رسوُل اهلل« هي كلمُة اإلسالِم، وعنها ُيسأُل العباُد 
يوَم القيامة، فال َتزوُل قدما العبِد بنَي يدِي اهللِ حتى ُيسأَل عن مسألَتني: ماذا كنتم 

)1( متفق عليه: رواه البخاري)8(، ومسلم )16(. 
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تعبدون؟ وماذا أجبتم الـمرسلني؟

فجواُب األوىل: بتحقيِق »ال إله إال اهلل« معرفًة وإقرارًا وعماًل.

وانقيادًا  وإقرارًا،  َمعرفًة  اهلل«  رسوُل  حممدًا  »أن  بتحقيِق  الثانية:  وجواُب 
وطاعًة.

• »ال إله إال اهلل« كلمُة التَّوحيِد ومعناها: ال معبوَد بحقٍّ إال اهلُل، فهو اإللُه 
الـحقُّ سبحاَنه يف ُعاله.

قاَل تعاىل: )ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب( ]البقرة[. وقاَل 
تعاىل: )پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ( ]طه:14[.

• »ال إله إال اهلل« كلمُة التَّوحيِد َتشتِمُل عىل ُجزَأين:

الـجزء األول: النَّفُي »ال إله« نافيٌة مجيَع ما ُيعبُد من دوِن اهلل.

اإللُه  فهو  وحَدُه  تعاىل  هللِ  العبادَة  ُمثبِتًة  اهلل«  »إال  اإلثباُت  الثاين:  الـجزء 
الـحّق.

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  )ڤ  تعاىل:  قاَل 
چ چ( ]لقامن[.

• »ال إله إال اهلل« كلمُة التَّوحيِد التي َشِهَد اهلُل هبا لنفِسه، وَشِهَد له مالئكُتُه 
وأولوا العلِم من خلِقه.

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  )ٿ  تعاىل:  قاَل 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ( ]آل عمران:19-18[.

• »ال إله إال اهلل« كلمُة التَّوحيِد هي الكلمُة الطيبُة

قاَل تعاىل: )ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 



103 البشارات النبوية

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  حئٱ  جئ  ی  ی  ی 
ڀ ڀ ڀ ٺ( ]إبراهيم[.

• »ال إله إال اهلل« كلمُة التَّوحيِد هي الُعروُة الُوثقى.

جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  )يب  تعاىل:  قاَل 
مث( ]البقرة:256[.

• »ال إله إال اهلل« كلمُة التَّوحيِد هي أفضُل ُشعِب اإليامن

وَن ُشْعَبًة، َفَأْفَضُلَها َقْوُل »اَل  قاَل l: »اإْلِيَمُن بِْضٌع َوَسْبُعوَن َأْو بِْضٌع َوِستُّ
َياُء ُشْعَبٌة ِمَن اإْلِيَمِن«)1(. ِريِق، َواْلَ َذى َعِن الطَّ إَِلَه إاِلَّ الُل«، َوَأْدَناَها إَِماَطُة اأْلَ

عاء. • »ال إله إال اهلل« كلمُة التَّوحيِد أفضُل الذكِر، وأفضُل الدُّ

َعاِء ُدَعاُء َيْوم  قاَل l: «َأْفَضُل الّذْكِر اَل إَِلَه إاِلَّ الَل«)2(. وقاَل l: »َأْفَضُل الدُّ
يَك َلُه»)3(. ون ِمْن َقْبِل: اَل َإَلَه َإالَّ الَل َوْحَدُه اَل َشِ بِيُّ َعَرَفٍة، َوَأْفَضُل َما ُقْلُت َأَنا َوالنَّ

• »ال إله إال اهلل« كلمُة التَّوحيِد َخلَق اهلُل الـخلق من أجِلها.

قاَل تعاىل: )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ( ]الذاريات[.

دوِن، أي: ليقولوا »ال إله إال اهلل«. )ڃ ڃ ڃ( أي: لُيوحِّ

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  )ڱ  تعاىل:  وقاَل 
ہ ہ( ]البقرة[.

سَل، وأنزَل الكتَب.  • »ال إله إال اهلل« كلمُة التَّوحيِد من أجِلها أرسَل اهلُل الرُّ

)1(صحيح: رواه مسلم )35(.
)2( حسـن: رواه الرتمـذي )3383(، وابـن ماجـه )3800(، والنسـائي يف الكـربى )10667(، ]»صحيح 

الرتغيب« )1526([.
)3( حسن: رواه مالك )500(، والبيهقي )117/5 (، ]»صحيح الـجامع« )1113([.
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ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  قاَل 
ٺ ٺ( ]األنبياء[.

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  )گ  تعاىل:  وقاَل 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ( ]النحل[.

التَّوحيِد من أجِلها قاَمِت الـحروُب بنَي الـمؤمننَي  • »ال إله إال اهلل« كلمُة 
والكافرين.

)چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  تعاىل:  قاَل 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ( ]التوبة[.
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  )ڭ  تعاىل:  وقاَل 

ٴۇ( ]األنفال:39[.

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  )ۉ  تعاىل:  وقاَل 
ۈئ(  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 

]التوبة[.

وقاَل l: »ُأِمْرُت َأْن ُأَقاتَِل النَّاَس َحتَّى َيْشَهُدوا َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ الل، َوَأيّن َرُسوُل 
ْم َعَل اللِ«)1(. ها، َوِحَساُبُ ْم إاِلَّ بَِحقِّ اللِ، َفإَِذا َقاُلوَها َعَصُموا ِمنِّي ِدَماَءُهْم َوَأْمَواَلُ

وجاَء  بُمقتضاها  وَعِمَل  معناها  َعِلَم  َمْن  التَّوحيِد،  كلمُة  اهلل«  إال  إله  »ال 
نيا واآلخرة. بُشوِطها نفَعته يف الدُّ

)1( متفق عليه: رواه البخاري )25 (، ومسلم)21 (. 
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و�شروُط »ال اإله اإال الله« ثمانيٌة:

ال�شرط االأول: العلُم الـمنايف للجهل

قاَل تعاىل: )يب جت حت خت مت ىت( ]حممد:19[.

نََّة«)1(. ُه »اَل إَِلَه إاِلَّ الُل« َدَخَل اْلَ وقاَل l: «َمْن َماَت َوُهَو َيْعَلُم َأنَّ
ّك ال�شرط الثاين: اليقنُي الـمنايف لل�شَّ

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  )ھ  تعاىل:  قاَل 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ( ]الـحجرات[.

وقاَل l: »َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ الُل، َوَأينِّ َرُسوُل اللِ، اَل َيْلَقى الَل ِبَِم َعْبٌد َغرْيَ 
نََّة«)2(. َشاكٍّ ِفيِهَم، إاِلَّ َدَخَل اْلَ

ائَِط َيْشَهُد َأْن «اَل إَِلَه إاِلَّ  وقاَل l أليب هريرَة: »َفَمْن َلِقيَت ِمْن َوَراِء َهَذا اْلَ
ِة»)3(. نَّ ُه بِاْلَ ْ ا َقْلُبُه، َفَبشِّ الُل» ُمْسَتْيِقًنا ِبَ

ال�شرط الثالث: الَقب�ُل الـمنايف للرد.

قاَل تعاىل يف وصِف أهِل »ال إله إال اهلل«: )ې ې ې ى ى ائ ائ 
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ( ]النور[.

وقاَل تعاىل يف وصِف الـُمجِرمنَي الذين كَفروا بـ »ال إله إال اهلل«: )ڑ ک 
ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  کگ  ک  ک 

ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ( ]الصافات[.

)1( صحيح: رواه مسلم )26(. 
)2( صحيح: رواه مسلم )27(.
)3( صحيح: رواه مسلم )31(.
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ك. ال�شرط الرابع: االنقياُد الـمنايف للتَّ

تعاىل:  قاَل  عليه،  دلَّت  ملا  االستسالُم  هو  اهلل«  إال  إله  »ال  لـ  واالنقياُد 
 ) ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  )ک 

]النساء:125[.

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ   ( تعاىل:  وقاَل 
گ ( ]لقامن:22[.

)گ  د،  ُموحِّ وهو  أي:  ک(  )ک  ينقاد،  أي:  ژ(  )ژ 

گ (  «ال إله إال اهلل». ومعنى ذلك: من أسلَم وجَهه وانقاَد هللِ فقد استمَسَك بال 
إله إال اهلل، ومن مل ُيسِلم وجَهه ومل َينقْد هللِ فإنه مل َيستمِسك بال إله إال اهلل.

ال�شرط الـخام�س: ال�شدُق الـمنايف للكذب.

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  )ڻ  تعاىل:  قاَل 
ۈ(  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے 

]العنكبوت[.

وقاَل تعاىل: )ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ( 
]البقرة[.

َوَرُسوُلُه،  َعْبُدُه  ًدا  مَّ ُمَ َوَأنَّ  الل  إاِلَّ  إَِلَه  اَل  َأْن  َيْشَهُد  َأَحٍد  ِمْن  «َما   :l وقاَل 
َمُه الل َعَل النَّاِر«)1(. ِصْدًقا ِمْن َقْلبِِه، إاِلَّ َحرَّ

رِك األسفِل  فالـمنافقوَن قالوا »ال إله إال اهلل« وهم من أكذِب الناس ويف الدَّ
من الّنار.

)1( متفق عليه: رواه البخاري )128(، ومسلم )32(.
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رك. رُط ال�شاد�س: االإخال�ُس الـُمنايف لل�شِّ ال�شَّ

ڱ  ڳ  )ڳ  تعاىل:  وقاَل  ]الزمر:3[.  ڈ(  ڈ  ڎ  )ڎ  تعاىل:  قاَل 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ( 

]البينة[.

الل«،  إاِلَّ  إَِلَه  »اَل  َقاَل  َمْن  الِقَياَمِة،  َيْوَم  بَِشَفاَعتِي  النَّاِس  »َأْسَعُد   :l وقاَل 
َخالًِصا ِمْن َقْلبِِه»)1(.

رُط ال�شابع: الـمحبُة الـمنافيُة للبغ�س. ال�شَّ

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  )چ  تعاىل:  قاَل 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

ڱ ڱ ڱ ں( ]البقرة[.

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  )ڭ  تعاىل:  وقاَل 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې( ]األنعام[.

وقاَل l: «َثَلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجَد ِبِنَّ َحَلَوَة اإِليَمِن: َأْن َيُكوَن الل َوَرُسوُلُه 
ِ، َوَأْن َيْكَرَه َأْن َيُعوَد ِف الُكْفِر  ُه إاِلَّ لِلَّ ا، َوَأْن ُيِبَّ الـَمْرَء اَل ُيِبُّ َأَحبَّ إَِلْيِه ِمَّا ِسَواُهَ

َبْعَد إِْذ َأْنَقَذُه الُل ِمْنُه َكَم َيْكَرُه َأْن ُيْقَذَف ِف النَّاِر«)2(.
ال�شرط الثامن: الكفُر بالط�اغيت.

)ی جئ حئ  تعاىل:  قاَل  بِرضاه،  اهللِ  ُيعبُد من دوِن  ما  والّطاغوُت هو: كلُّ 
يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ 

جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ( ]البقرة[.
)1( صحيح: رواه البخاري )99(.

)2( متفق عليه: رواه البخاري )16(، ومسلم )43(.
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وقاَل l: »َمْن َقاَل: )اَل إَِلَه إاِلَّ الُل(، َوَكَفَر بَِم ُيْعَبُد َمْن ُدوِن اللِ، َحُرَم َماُلُه، 
.)Č(«َِوَدُمُه، َوِحَساُبُه َعَل الل

دوَن أهُل »ال إله إال اهلل« الذين َعِلموا معناها، وَعِملوا  أمة التوحيد! امُلوحِّ
تِه  م يف كتابِه، ورسوهُلم حممٌد l يف ُسنَّ هم رهبُّ ُ بُمقتضاها، وجاؤوا بشوِطها، ُيبشِّ

بام ييل:

نيا واالآخرة اأوالً: بالـحياِة الّطيِّبِة واالأمِن واالأماِن يف الدُّ

گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  )ڈ  تعاىل:  قاَل 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ( ]النحل[.

دوَن  الـُموحِّ -أي:  پ(    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  وقاَل 
أهل «ال إله إال اهلل»-   )پ پ پ ڀ ڀ ڀ( ]األنعام[.

ثانياً: باالأجِر الكبرِي والف�شِل العظيم

)ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  تعاىل:  قاَل 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( ]اإلرساء[.

ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  )ڀ  تعاىل:  وقاَل 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( ]األحزاب[.

يطاِن الرجيم ثالثاً: بالـح�شِن الـَح�شنِي من ال�شَّ

قاَل تعاىل: )ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
-أي:  ۉ(    ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

دوين- )ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ( ]اإلرساء[. الذين وحَّ

)1( صحيح: رواه مسلم )23(.
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َوَلُه  الـُمْلُك  َلُه  َلُه،  يَك  َشِ اَل  َوْحَدُه  الل،  إاِلَّ  إَِلَه  )اَل  َقاَل:  »َمْن   :l وقاَل 
ِرَقاٍب،  َعْشِ  َعْدَل  َلُه  َكاَنْت  ٍة،  َمرَّ ِمَئَة  َيْوٍم  ِف  َقِديٌر(،  ٍء  َشْ ُكلِّ  َعَل  َوُهَو  الـَحْمُد، 
َئٍة، َوَكاَنْت َلُه ِحْرًزا« -أي: حصنًا- »ِمَن  َلُه ِمَئُة َحَسَنٍة، َوُمَِيْت َعْنُه ِمَئُة َسيِّ َوُكتَِب 
إاِلَّ َرُجل َعِمَل  بِِه،  ِمَّا َجاَء  بَِأْفَضَل  َأَحٌد  َيْأِت  َوَلْ   ، ُيْمِسَ َذلَِك َحتَّى  َيْوَمُه  ْيَطاِن  الشَّ

َأْكَثَر ِمْنُه«)1(.
رابعاً: بتَثقيِل الـميزاِن ي�َم القيامة

ُتنَصُب الـموازيُن يوَم القيامِة من أجِل »ال إله إال اهلل«.

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  )ڤ  تعاىل:  قاَل 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ( ]األنبياء[.

وقاَل تعاىل: )ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
ڻ( -هم الـموحدون أهُل «ال إلَه إال اهلل»- )ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے( ]األعراف[ -وهم الذين كفروا بـ «ال إله 

إال اهلل-».

َيْوَم  الـَخَلئِِق  ُرُؤوِس  َعَل  تِي  َأمَّ ِمْن  َرُجًل  ُص  َسَيْخلِّ الَل  «إِنَّ   :l وقاَل 
َيُقوُل:  ُثمَّ   ، البَّْصِ َمدِّ  ِمْثُل  ٍل  ِسجِّ ُكلُّ  ِسّجًل،  َوتِْسِعنَي  تِْسَعًة  َعَلْيِه  َفَيْنُشُ  الَقَياَمِة، 
! َفَيُقوُل: َأَفَلَك  َأُتْنِكُر ِمْن َهَذا َشْيئًا؟ َأَظَلَمَك َكَتَبتِي الـَحاِفُظوَن؟ َفَيُقوَل: اَل َيا َربِّ
ْوَم.  ُه اَل ُظْلَم َعَلْيَك اليَّ ! َفَيُقوُل: َبَل! إِنَّ َلَك ِعْنَدَنا َحَسَنًة َفإِنَّ ُعْذٌر؟ َفَيُقوُل: اَل َيا َربِّ
ّمدًا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه. َفَيُقوُل:  َفُتْخَرُج بِطاَقٌة ِفيَها: َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ الل، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَ
ِجّلِت؟! َفَقاَل: إِنََّك اَل  ُأْحُضْ َوْزَنَك، َفَيُقوُل: َيا َربِّ َما َهِذِه البَِطاَقُة َمَع َهِذِه السِّ
ُت َوَثُقلِت  ِجلَّ ُت ِف َكَفٍة َوالبَِطاقُة ِف َكّفٍة، َفَطاَشِت السِّ ِجلَّ ُتْظَلُم، َقاَل: َفُتْوَضُع السِّ

)1( صحيح: رواه مسلم )23(.
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البَِطاَقُة، َفَل َيْثُقُل َمَع اْسِم اللِ َشٌء»)1(.

ِد الذي قاَل: «ال إلَه إال اهلل» وَعِلَم َمْعناها وَعِمَل  ويقوُل l يف حقِّ الـموحِّ
مسعوٍد  ابِن  ساَقي  -أي:  ُم»  إنِّ بَِيِدِه  َنْفِس  «َوالَِّذي  بُشوطها:  وجاَء  بُمقتضاها، 

m- «ِف الـِميَزاِن َأْثَقُل ِمْن ُأُحٍد»)2(.

• أما الذي َكَفَر بـ »ال إله إال اهلل« فال وزَن له يوَم القيامة.

قاَل تعاىل: )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ( ]الفرقان[. 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  )گ  تعاىل:  وقاَل 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ( ]الكهف[.
ِمنُي َيْوَم الِقَياَمِة، اَل َيِزُن ِعْنَد اللِ َجَناَح  ُجُل الَعِظيُم السَّ ُه َلَيْأِت الرَّ وقاَل l: »إِنَّ

َبُعوَضٍة، اْقَرُءوا: )ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ( ]الكهف[»)3(.
خام�شاً: ب�شفاعِته l ي�َم القيامة

قاَل l: »َأْسَعُد النَّاِس بَِشَفاَعتِي َيْوَم الِقَياَمِة، َمْن َقاَل: اَل إَِلَه إاِلَّ الل، َخالًِصا 
ُملصُا ِمْن َقْلبِِه َأْو َنْفِسِه«)4(.

 :l سًا َما ُأعِطيهنَّ َأَحٌد َقْبِل« إىل أن قال ْيَلَة َخْ وقاَل l: »َلَقْد ُأْعِطْيُت اللَّ
ْرُت َمْسَأَلتِي إىَِل  »َوالـَخاِمَسُة ِهَي َما ِهَي؟ ِقيَل ِل: َسْل؛ َفإِنَّ ُكلُّ َنبِيٍّ َقْد َسَأَل، َفَأخَّ

)1( متفق عليه: رواه البخاري )6403(، ومسلم )2691(.
)2( صحيـح: رواه الرتمـذي )2639(، وابـن ماجه )1533(، وأمحـد )213/2(، ]» السلسـلة الصحيحة« 

.])135(
الصحيحـة«  ]»السلسـلة   ،)5385( والـحاكـم  والطيالـس)353(،   ،)240/1( أمحـد  رواه  حسـن:   )3(

.])2750(
)4( متفق عليه: البخاري )4729(، ومسلم )2785(.
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َيْوم الِقَياَمِة، َفِهَي َلُكْم، َوِلَْن َشِهَد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ الَل«)1(.
ديَن يف كتاِبه ور�ش�ُل اللِه l يف �شنَِّته بالَف�ِز بالـجنِة والنَّجاِة  ُر اللُه الـم�حِّ �شاد�شاً: ُيب�شِّ

من الّنار.

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  قاَل 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ( ]البقرة[.
وقاَل تعاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ( ]الـحديد[.
ُك  تَِك اَل ُيْشِ ُه َمْن َماَت ِمْن ُأمَّ يِن َأنَّ َ َلُم َفَبشَّ • قاَل l: «َأَتايِن ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّ

َق«)2(. َق؟ َقاَل: َوإِْن َزَنى َوإِْن َسَ َة، ُقْلُت: َوإِْن َزَنى َوإِْن َسَ نَّ بِاللِ َشْيًئا َدَخَل اْلَ

نََّة«)3(. وقاَل l: »َمْن َماَت َوُهَو َيْعَلُم َأنَّ اَل إَِلَه إاِلَّ الُل، َدَخَل اْلَ

ًدا  مَّ يَك َلُه، َوَأنَّ ُمَ وقاَل l: »َمْن َقاَل: َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ الل َوْحَدُه اَل َشِ
َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، َوَأنَّ ِعيَسى َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، وابُن َأَمتِه، َوَكِلَمُتُه َأْلَقاَها إىَِل َمْرَيَم َوُروٌح 
َة -َعَل َما  َأْدَخَلُه الل الـَجنَّ  ، ، َوَأنَّ الَبْعُث َحقٌّ اُر َحقٌّ ، َوَأنَّ النَّ ُة َحقٌّ ِمْنُه، َوَأنَّ الـَجنَّ

َمنَِيِة َشاَء«)4(. ِة الثَّ َكاَن ِمَن َعَمٍل- ِمْن أيِّ َأْبَواِب الـَجنَّ

وقاَل l: »»َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ الُل، َوَأينِّ َرُسوُل اللِ، اَل َيْلَقى الَل ِبَِم َعْبٌد َغرْيَ 
نََّة«)5(. َشاكٍّ ِفيِهَم، إاِلَّ َدَخَل اْلَ

)1( صحيح: رواه البخاري )99(.
)2( حسن: رواه أمحد)222/2(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )3634([.

)3( متفق عليه: البخاري )7487(، ومسلم )94(.
)4( صحيح: رواه مسلم )26(. 
)5( صحيح: رواه مسلم )28(. 
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َم الُل َعَلْيِه  ًدا َرُسوُل اللِ، َحرَّ مَّ وقاَل l: »َمْن َشِهَد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ الُل، َوَأنَّ ُمَ
النَّاَر«)1(.

ُد! اْرَفْع َرْأَسَك، َوُقْل ُيْسَمْع،  مَّ فاعِة يقوُل l: »... َفُيَقاُل: َيا ُمَ ويف حديِث الشَّ
! اْئَذْن ِل ِفيَمْن َقاَل: اَل إَِلَه إاِلَّ الل، َفَيُقوُل:  ْع، َفَأُقوُل: َيا َربِّ َوَسْل ُتْعَط، َواْشَفْع ُتَشفَّ

ْخِرَجنَّ ِمْنَها َمْن َقاَل اَل إَِلَه إاِلَّ الل»)2(. ِت َوَجَلِل، َوِكرْبَِيائِي َوَعَظَمتِي أَلُ َوِعزَّ

ًم، ُثمَّ  اِر، َحتَّى َيُكوُنوا ِفيَها ُحَ ْوِحيِد ِف النَّ ُب َناٌس ِمْن َأْهِل التَّ وقال l: «ُيَعذَّ
شُّ َعَلْيِهم َأْهُل  ُة، َفَيْخُرُجوَن َوُيْطَرُحوَن َعَل َأْبَواِب الـَجّنِة، َقاَل: َفرَيُ ْحَ ُتْدِرُكُهْم الرَّ

َة»)3(. ْيِل، ُثمَّ َيْدُخُلوَن الـَجنَّ الـَجّنِة الـَمَء، َفَيْنُبُتوَن َكَم َيْنُبُت الُغثاُء ِف ِحاَلِة السَّ

اِر َوَمَعُهْم َمْن َشاَء الُل ِمْن َأْهِل الِقْبَلِة  اِر َف النَّ وقاَل l: »إَِذا اْجَتَمَع َأْهُل النَّ
اُر: َأَلْ َتُكوُنوا ُمْسِلِمنَي؟ َقاُلوا: َبَل. َقاُلوا: َفَم َأْغَنى َعْنُكْم َإْسَلُمُكم َوْقد  َيُقوُل الُكفَّ
ا، َفُيْسَمُع َما َقاُلوا، َفُأِمَر بَِمْن  ُتم َمَعَنا ِف النَّاِر؟ َقاُلوا: َكاَنْت َلَنا ُذُنوٌب َفُأِخْذَنا ِبَ ِصْ
ا ُمْسِلِمنَي  اِر َقاُلوا: َيا َلْيَتَنا ُكنَّ َكاَن ِمْن َأْهِل الِقْبَلِة َفُأْخِرُجوا، َفَلـمَّ َرَأى َذلَِك َأْهُل النَّ

َفَنْخُرَج َكَم َخَرُجوا، َقاَل: َوَقَرَأ َرُسوُل اللِ l: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ(» ]الـحجر[ )4(.

َتَنَّى  الَل  إاِلَّ  إَِلَه  اَل  َأْن  بَِشَهاَدِة  اِر  النَّ ِمْن  اِر  النَّ َأْهَل  الُل  َأْخَرَج  »إَِذا   :l وقاَل 
الَخُروَن َلْو َكاُنوا ُمْسِلِمنَي«)5(.

هذا  وأمَتُه؟  أصحاَبه   l اهللِ  رسوُل  هبا   َ بشَّ التي  الّرابعُة  الُبشى  هي  فام 
ٌة. الذي سَنعِرُفه يف الـُخطبِة القادمِة -إن شاَء اهلُل تعاىل- إن كاَن يف الُعمِر بقيَّ

)1( صحيح: رواه مسلم )29(. 
)2( متفق عليه: رواه البخاري )7510(، ومسلم )193(. 

)3(  صحيح: رواه الرتمذي )2597(، وأمحد )391/3(، ]»السلسلة الصحيحة« )2451([.
)4( صحيح: رواه الطرباين )8048(، والـحاكم )2954(، ]»ظالل الـجنة « )843([.

)5( صحيح لغريه: رواه ابن أيب عاصم يف السنة )701(، ]»ظالل الـجنة « )844([.
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تب�شرُيه l الأهِل القراآِن ب�شعادِة الدنيا واالآخرة
عباَد الل! يقوُل اهلُل عزَّ وجلَّ يف كتابِه: )ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
ڑ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ک ک ک ک گ گ( ]الـامئدة[.
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  )ۀ  سبحانه:  ويقوُل 

ھ ے ے ۓ ۓ( ]سبأ[.
اهلُل تعاىل- مَع موعظٍة جديدٍة من  اليوِم -إن شاَء  عباَد الل! موعُدنا يف هذا 
القرآن ... دروٌس  ؤلُؤ والـمرجاُن من َقصِص  اللُّ التي بعنوان:  الـمواعِظ  سلسلِة 
ٍد l أتدروَن ما هي يا  ُم فيها عن قّصِة نبيِّنا وحبيبِنا حممَّ وعظاٌت وعرٌب والتي نتكلَّ

عباَد اهلل؟

ريِة  إهنا: البشاراُت النَّبوّيُة التي سَنقِطُفها -إن شاَء الُل تعاىل- من دراستِنا للسِّ
نيا والخرة. النَّبوّيِة الَعِطرة أال وهي: تبشرُيه l ألهِل القرآِن بسعادِة الدُّ

• القرآُن كالُم اهللِ، منه بدأ وإليه يعود، َنزَل به جربيُل األمنُي عىل قلِب رسولِنا 
l ليكوَن به من الـُمنِذريَن بلساٍن عريبٍّ مبني.

قاَل تعاىل: )گ( -أي الُقرآن- )گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ 
ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ( ]الشعراء[.

وقاَل تعاىل: )ہ ھ ھ ھ ھ ے ے( ]يوسف[.

َيشقى  وال  نيا،  الدُّ يف  َيِضلُّ  فال  بمقتضاُه  وَعِمَل  به،  َتسَك  َمْن  القرآُن   •
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يوَم  وُحِشَ  ضْنكا،  عيشًة  نيا  الدُّ يف  عاَش  عنُه  وأعرَض  َتَركُه  ومن  اآلخرة،  يف 
القيامة أعمى.

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  )ې  تعاىل:  قاَل 
ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  مبٱ  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  یجئ 

پ پ ڀ( ]طه[.

تِي، َوَلْن  ا: ِكَتاَب اللِ َوُسنَّ وا َبْعَدُهَ ْفُت ِفيُكْم َشْيَئنْيِ َلْن َتِضلُّ وقاَل l: »َخلَّ
ْوَض«)1(. َقا َحتَّى َيِرَدا َعَلَّ اْلَ َيَتَفرَّ

• القرآُن فيه نبُأ َمْن َقبَلنا، وخرُب َمْن بعَدنا، وحكُم ما بيَننا، هو الَفصُل ليَس 
ه اهلل، هو حبُل  باهلْزِل، من َترَكه من جّباٍر َقصَمه اهلُل، ومن ابَتغى اهلدى يف غرِيه أضلَّ
اُط الـمستقيم، من قاَل  كُر الـحكيُم، والرِّ اهلل الـمتني، ونوُرُه الـمبني، وهو الذِّ
بِه َصَدَق، ومن َحَكَم به َعدَل، ومن َعِمَل به ُأِجر، ومن دعا إليه ُهِدي إىل رصاٍط 

مستقيم.

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  )ۓ  تعاىل:  قاَل 
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ( ]يوسف[.

ڻ  ڻ ڻ  ں  ں  ڱ  ڳ ڱ ڱ ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  )گ  تعاىل:  وقاَل 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ( ]هود[.

وقاَل تعاىل: )ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( ]األنعام:38[. وقاَل تعاىل: )ٺ ٺ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

ڦ( ]اإلرساء[.
صحيـح: رواه الدارقطنـي )245/4(، والبـزار)8993(، والـحاكـم )319(، ]»صحيـح الـجامـع«   )1(

.])2937(
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وِر:  ُلامِت إىل النُّ • القرآُن نوٌر أنزَلُه اهلُل عىل رسولِه l لُيخِرَج البشيَة من الظُّ
ِك إىل نوِر التَّوحيِد، ومن ُظُلامِت  من ظلامِت الكفِر إىل نور اإليامن، ومن ُظلامِت الشِّ

الـجهِل إىل نوِر العلم.

قاَل تعاىل: )ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ( ]إبراهيم[.

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  )ڤ  تعاىل:  وقاَل 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

گ گ گ ڳ ڳ( ]الـامئدة[.

دوِر، وهدًى ورمحٌة وُبشى للمؤمنني، إذا ُقرئ يف  • القرآن شفاٌء ملا يف الصُّ
بيٍت طرَد الّشياطني، وَنزَلت الـمالئكُة لسامعِه:

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  )ڍ  تعاىل:  قاَل 
ڑ ک ک ک( ]يونس[.

)ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  وقاَل تعاىل: 
ڃ ڃ( ]النحل[.

ْيَطاَن َيْنِفُر ِمَن اْلَبْيِت الَِّذي ُتْقَرُأ  َعُلوا ُبُيوَتُكْم َمَقابَِر، إِنَّ الشَّ وقاَل l: «اَل َتْ
ِفيِه ُسوَرُة اْلَبَقَرِة«)1(.

وقاَل l: »َما اْجَتَمَع َقْوٌم ِف َبْيٍت ِمْن ُبُيوِت اللِ، َيْتُلوَن ِكَتاَب اللِ، َوَيَتَداَرُسوَنُه 
)1( صحيح: رواه مسلم )780(.
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ْتُهُم اْلََلئَِكُة، َوَذَكَرُهُم الُل  ُة َوَحفَّ ْحَ ِكيَنُة، َوَغِشَيْتُهُم الرَّ َبْيَنُهْم، إاِلَّ َنَزَلْت َعَلْيِهِم السَّ
ِفيَمْن ِعْنَدُه«)1(.

َفَيْسَتِمُع  َخْلَفُه  الـَمَلُك  َقاَم  ُيَصّل،  َقاَم  ُثمَّ  َك  َتَسوَّ َإَذا  الَعْبَد  »إِنَّ   :l وقاَل 
َرُج ِمْن ِفيِه ِشٌء  لِِقَراِءتِِه َفَيْدُنو ِمْنُه -َأْو َكِلِمٌة َنْحَوَها- َحتَّى َيَضَع َفاُه َعَل ِفيِه َفَم َيْ

ُروا َأْفَواَهُكْم لِلُقْرآِن»)2(. ِمَن الُقْرآِن إاِلَّ َصاَر ِف َجْوِف الـَملك؛ َفَطهِّ

]هود[.  ں(  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ( القرآُن   •
)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ( ]ص[.

• القرآُن الكتاُب الوحيُد الذي مل َيِصل إليه حتريٌف وال تغيرٌي وال تبديٌل كام 
والنَّصارى  التَّوراَة،  فوا  حرَّ فالَيهوُد  واإلنجيل،  كالتَّوراِة  األخرى  الُكتِب  يف  َوَقَع 

فوا اإلنجيَل، والقرآُن حمفوٌظ بحفِظ اهلل. حرَّ

قاَل تعاىل: )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں( ]الـحجر:9[. وقاَل تعاىل: 
) ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻ( ]فصلت[.
َأْهِلنَي ِمَن النَّاِس«   ِ أما أهُل القرآِن فهم أهُل اهللِ وخاصتُه؛ قاَل l: »إِنَّ لِلَّ

ُتُه«)3(. َقاُلوا: َمْن ُهْم َيا َرُسوَل اهللِ؟ َقاَل: »َأْهُل اْلُقْرآِن ُهْم َأْهُل اللِ َوَخاصَّ

• أهُل القرآِن هم الذيَن يتلوَنُه حقَّ تالوتِه، وَيتدبَّرونه.

 ) چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  )ڄ  تعاىل:  ــاَل  ق
]البقرة:121[.

)1( صحيح: رواه مسلم )2699(.
)2( حسن صحيح: رواه البزار )603(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )215([.

)3( صحيح: رواه ابن ماجه )215 (، والنسائي يف الكربى )8031(، وأمحد )127/3(، ]»صحيح الرتغيب 
والرتهيب« )1432([.
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وقاَل تعاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ( ]الـامئدة[.

• ومن األمثلة عل ذلك:

َرُجٍل  بَِداِر  َفَمرَّ  َلْيَلٍة،  َذاَت  امْلَِديَنَة  َيِعسُّ  m َخَرَج  1- هذا الفاروُق عمُر 
، َفَوَقَف َيْسَتِمُع ِقَراَءَتُه َفَقَرَأ: )ں ں( َحتَّى  ِمَن امْلُْسِلِمنَي، َفَواَفَقُه َقائاًِم ُيَصيلِّ
 . َبَلَغ )ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ( َقاَل: َقَسٌم -َوَربِّ اْلَكْعَبِة-َحقٌّ
ا، ُثمَّ َرَجَع إىَِل ِمْنِزلِِه، َفَمَكَث َشْهًرا  اِرِه َواْسَتَنَد إىَِل َحائٍِط، َفَمَكَث َمِليًّ َفَنَزَل َعْن مِحَ

.)1( m ،َيُعوُدُه النَّاُس، اَل َيْدُروَن َما َمَرُضُه

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  اآلَيِة:  هذه  َنَزَلْت  َلـامَّ   m طلحَة  أبو  وهذا   -2
إِنَّ  اهللِ!  َرُسوَل  َيا  َفَقاَل:   l اهللِ  وَفِهَمَها فجاَء إىل رسوَل  تدبََّرها  پ پ( 
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ( َوإِنَّ أحبَّ مايِل إيَلَّ  َأْنَزَل َعَلْيَك:  اهلل َتعاىَل 
ها وُذْخَرها ِعْنَد اهللِ َتَعاىَل، َفَضْعها َيا َرُسوَل  ِ َتَعاىَل، َأْرُجو بِرَّ ا َصَدَقٌة هلِلَّ َ بريحاء، َوإهِنَّ
l: »َبٍخ! َذلَك َماٌل َرابٌِح، َذلَك َماٌل َرابِح،  َفَقاَل رسول اهلل  َأَراَك اهلل،  َحْيُث  اهللِ 
َوَقْد َسِمْعُت َما ُقْلَت، َوإيِنِّ أَرى أْن ْتَعَلَها ِف األْقَربنَِي«. َفَقاَل َأُبو َطْلَحَة: أْفَعُل َيا 

ِه)2(. َرُسوَل اهللِ. َفَقَسمها َأُبو َطْلَحَة يِف َأَقاِربِِه َوَبنِي َعمِّ

يِل وأطراَف النهاِر، وإذا َسِمعوه َوِجَلْت  • أهُل القرآِن هم الذين يتلوَنه آناَء اللَّ
قلوهُبم.

ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  )ې  تعاىل:  قاَل 
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ( ]الزمر[.

)1( ذكره »ابن كثري« )8/6( من طريق ابن أيب الدنيا، وابن عساكر )308/44(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )1461(، ومسلم )998(.
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وقاَل تعاىل: )ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ( ]األنفال[.

ُيستغنى  فال  القرآن،  أهُل  هم  ِة  نَّ السُّ وأهُل  السنِة،  أهُل  هم  القرآُن  أهُل   •
ِة عن القرآن. نَّ ِة، وال ُيسَتغنى بالسُّ نَّ بالقرآِن عن السُّ

)ٱ  تعاىل:  وقاَل  ]التغابن:12[.   ) ڄ  ڄ  ڄ  )ڦ  تعاىل:  قاَل 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ ( ]النساء:80[.

َوَلْن  َوُسنَّتي  اللِ  ِكَتاَب  ا  َبْعَدُهَ وا  َتِضلُّ َلْن  َشْيَئنْيِ  ِفيُكْم  »َتَرْكُت   :l وقاَل 
ْوَض«)1(. َقا َحتَّى َيِرَدا َعَلَّ اْلَ َيَتَفرَّ

ُث بَِحِديٍث ِمْن َحِديثِي،  دَّ َأِريَكتِِه، ُيَ ِكًئا َعَل  ُمتَّ ُجُل  »ُيوِشُك الرَّ  :l وقال 
، َفَم َوَجْدَنا ِفيِه ِمْن َحَلٍل اْسَتْحَلْلَناُه، َوَما  َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم ِكَتاُب اللِ عزَّ وجلَّ َفَيُقوُل: 

َم الل«)2(. َم َرُسوُل اللِ l ِمْثُل َما َحرَّ ْمَناُه، َأالَّ َوإِنَّ َما َحرَّ َوَجْدَنا ِفيِه ِمْن َحَراٍم َحرَّ

وَن  ويتأسَّ ِة،  نَّ والسُّ بالكتاِب  َيتمّسكوَن  الذين  ِة  نَّ السُّ أهُل  هم  القرآِن  فأهُل 
َكاَن   l اللِ   َنبِيِّ  ُخُلَق  »َفإِنَّ  عنه:   p عائشة  قاَلت  الذي   l اهللِ  برسوِل 
موَن حراَمه، ويأتِروَن بأمِره، وَينتهوَن  وَن حالَله، وُيرِّ اْلُقْرآَن»)3( فأهُل القرآِن ُيِلُّ

بوَن بآدابِه. عن هَنيِه، ويتأدَّ

موَن  ون حالَلُه وُيرِّ يِل والنَّهاِر، وُيِلُّ أمَة القرآن! وأهُل القرآِن الذيَن يقرؤوَنه باللَّ
تِه بام ييل: م يف كتابِه ورسوهُلُم l يف سنَّ هم رهبُّ ُ بوَن بآدابِه ُيبشِّ حراَمه، ويتأدَّ

)1( صحيـح: رواه الدارقطنـي )245/4(، والبـزار )8993(، والـحاكـم )319(، ]»صحيـح الـجامـع« 
 .])2937(

)2( صحيـح: رواه ابـن ماجه )12(، وأمحد )132/4 (، والطـرباين )274/20، 649(، والـحاكم )371(، 
]»صحيح الـجامع« )8186([.

)3( صحيح: رواه مسلم )746( .
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اأوالً: جتارُتهم بالقراآن مع الله عزَّ وجلَّ جتارٌة رابحة.

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  )ائ  تعاىل:  قــاَل 
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ( ]فاطر[.

وقاَل l: «َمْن َقرَأ َحْرًفا ِمْن ِكَتاِب اللِ َفَلُه بِِه َحَسَنٌة، َوالـَحَسَنُة بَِعْشِ أْمَثاِلَا، 
اَل َأُقوُل )ٱ ( َحرٌف َولكْن؛ َألٌِف َحْرٌف، َواَلٌم َحْرٌف، َوميٌم َحْرٌف»)1(.

ُكْم ُيِبُّ َأْن َيْغُدَو ُكلَّ َيْوٍم إىَِل ُبطَحاَن)2( أْو إىَِل الَعِقيِق، َفَيْأِتَ  وقاَل l: «َأيُّ
ِمْنُه بَِناَقَتنْيِ كوَماَوْين)3( ِف َغرْيِ إِْثٍم َواَل َقْطِع َرَحٍم، أَفل َيْغُدو َأَحُدُكم إىِل الـَمْسِجِد 
، َوَثلٌث َخرْيٌ َلُه ِمْن َثَلٍث، َوَأْرَبٌع  َفَيْعَلَم َأْو َيْقَرَأ آَيَتنْيِ ِمْن ِكَتاِب اللِ َخرْيٌ ِمْن َناَقَتنْيِ

َخرْيٌ َلُه ِمْن َأْرَبٍع، َوِمن َأْعَداِدِهنَّ ِمَن اإِلبِِل»)4(.

ُه َمْن َقَرَأ )ٱ ٻ  وقاَل l: »أُيْعِجُز َأَحُدُكْم َأْن َيْقَرَأ ُثُلَث الُقْرآِن ِف َلْيَلٍة؟ َفإِنَّ
ٻ ٻ ٻپ پ پ( ِف َلْيَلٍة َفَقْد َقَرَأ َلْيَلَتُه ُثُلَث الُقْرآِن«)5(.

وقاَل l: »َمْن َقَرَأ َعْشَ آَياٍت ِف َلْيَلٍة ُكتِب َلُه ِقْنَطاٌر ]ِمَن األجر[، َواْلِقْنَطاُر 
: اْقَرْأ َواْرَق بُِكلِّ  َك َعزَّ َوَجلَّ ْنَيا َوَما ِفيَها، َفإَِذا َكاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة َيُقوُل َربُّ َخرْيٌ ِمَن الدُّ
َفَيُقوُل  اْقبِْض،  لْلَعْبِد:  َيُقوُل الل عزَّ وجلَّ  َمَعُه،  آَيٍة  إىَِل آِخِر  َيْنَتِهَي  َدَرَجًة، َحتَّى  آَيٍة 
ِذِه«  ْلُد َوِبَ ِذِه« -أي: اقبض بيمينك- »اْلُ ! َأْنَت َأْعَلُم. َيُقوُل: ِبَ اْلَعْبُد بَِيِدِه: َيا َربِّ

ِعيُم«)6(. -أي بشاملِك- »النَّ
)1( صحيـح: رواه الرتمـذي )2910(، والبخـاري يف »التاريـخ الكبـري« )216/1( ]»صحيـح الـجامـع« 

.])6345(
)2( بطحان: واد يف الـمدينِة.

)3( كوماوين: عظيمة السنام من اإلبل.
)4( صحيح: رواه مسلم )803( .

)5( صحيح: رواه البخاري )803( . 
)6( حسن: رواه الطرباين )1253(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )638([.
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آَيٍة  بِِمَئِة  َقاَم  َوَمْن  الَغاِفِلنَي،  ِمَن  ُيْكَتْب  َلْ  آَياٍت  بَِعْشِ  َقاَم  »َمْن   :l وقاَل 
ُكتَِب ِمَن الَقانِتنَِي، َوَمْن َقاَم بَِأْلِف آيٍة ُكتَِب ِمَن الـُمَقْنِطِريَن«)1(. نعم واهلل إهنا تارٌة 

رابحٌة!

َيُقوُم  َفُهَو  اْلُقْرآَن،  آَتاُه الل  َرُجٌل   : اْثَنَتنْيِ ِف  إاِلَّ  »اَل َحَسَد   :l ولذلَك قاَل 
َوآَناَء  ْيِل،  اللَّ آَناَء  ُيْنِفُقُه  َفُهَو  َمااًل،  الل  آَتاُه  َوَرُجٌل  َهاِر،  النَّ َوآَناَء  ْيِل،  اللَّ آَناَء  بِِه 

َهاِر«)2(. النَّ
ثانياً: بالرفعِة يف الدنيا واالآخرة

قاَل تعاىل: )مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت ( ]الـمجادلة:11[ 
بِِه  َوَيَضُع  أْقَواًما  الِكَتاِب  َذا  ِبَ َيْرَفُع  الَل  »إِنَّ   :l وقاَل  العلِم.  أفضُل  والقرآُن 

آَخِريَن«)3(.
• ففي الدنيا: يعُلهُم أئمًة

قاَل l: »َيُؤمُّ الَقْوَم َأْقَرُؤُهْم لِِكَتاِب اللِ«)4(. وهذه رفعٌة حلامِل القرآِن وإْن 
كاَن صبيًا فهو الذي يؤمُّ القوَم.

• عن عمرو بِن سلمَة m قال: )َلـامَّ َكاَنْت َوْقَعُة َأْهِل اْلَفْتِح َباَدَر ُكلُّ َقْوٍم 
بِيِّ  بِإِْساَلِمِهْم، َوَبَدَر َأيِب َوَقْوِمي بِإِْساَلِمِهْم َفَلـامَّ َقِدَم َقاَل: ِجْئُتُكْم َواهللِ ِمْن ِعْنِد النَّ
وا َصَلَة َكَذا ِف ِحنِي َكَذا، َفإَِذا  وا َصَلَة َكَذا ِف ِحنِي َكَذا، َوَصلُّ ا. َفَقاَل: »َصلُّ l َحقًّ
َأَحٌد  َيُكْن  َفَلْم  َفَنَظُروا  ُقْرآًنا«  َأْكَثُرُكْم  ُكْم  َوْلَيُؤمَّ َأَحُدُكْم  ْن  َفْلُيَؤذِّ َلُة  الصَّ ِت  َحَضَ
َأْو  اْبُن ِستٍّ  َوَأَنا  َأْيِدهيِْم  َبنْيَ  ُمويِن  َفَقدَّ ْكَباِن،  الرُّ ِمَن  ى  َأَتَلقَّ ُكْنُت  مِلَا  ِمنِّي  ُقْرآًنا  َأْكَثُر 
)1( حسن صحيح: رواه أبو داود )1398(، وابن حبان )2572( ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )639([.

)2( متفق عليه: رواه البخاري )7529(، ومسلم )815( . 
)3( صحيح: رواه مسلم )817(.
)4( صحيح: رواه مسلم )673(.
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َسْبِع ِسننَِي()1(.

• وف الخرِة يرفُعهم فوَق غريهم.

ْنَيا،  • قاَل l: »ُيَقاُل لَِصاِحِب الُقْرآِن: اْقَرْأ َواْرَتْق َوِرتِّْل َكَم ُكْنَت ُتَرتُِّل ِف الدُّ
َفإِنَّ َمْنِزَلَتَك ِعْنَد آِخِر آَيٍة َتْقَرُؤَها«)2(.

َتاَج  َفُيْلَبُس  ِه،  َحلِّ  ! َربِّ َيا  َفَيُقوُل:  الِقَياَمِة  َيْوَم  الُقْرآُن  »َيِيُء   :l وقاَل   •
! اْرَض َعْنُه،  َة الَكَراَمِة، ُثمَّ َيُقوُل: َيا َربِّ الَكَراَمِة، ُثمَّ َيُقوُل: َيا َربِّ ِزْدُه، َفُيْلَبُس ُحلَّ

َض َعْنُه، َفَيُقوُل: اْقَرْأ، َواْرَق، َوُيَزاُد بُِكلِّ آَيٍة َحَسَنًة«)3(. َفرَيْ

ُرهم ب�شفاعِة القراآن لهم ي�َم القيامة ثالثاً: ُيب�شِّ

ْصَحابِِه«)4(. ُه َيْأِت َيْوَم اْلِقَياَمِة َشِفيًعا أِلَ • قاَل l: »اْقَرُءوا اْلُقْرآَن؛ َفإِنَّ

َياُم: َربِّ إيِنِّ َمَنْعُتُه  َياُم َوالُقْرآن َيَشَفَعاِن لِْلَعْبِد؛ َيُقوُل الصِّ • وقاَل l: »الصِّ
ْيِل؛  بِاللَّ ْوَم  النَّ َمَنْعَتُه  َربِّ  الُقْرآُن:  َوَيُقوُل  ِفيِه،  ْعنِي  َفَشفِّ َهاِر  بِالنَّ اَب  َ ََوالشَّ َعام  الطَّ

َعاِن«)5(. ْعنِي ِفيِه َفُيَشفِّ َفَشفِّ

ٌق، ِمْن َجَعَلُه َأَماَمُه َقاَدُه إىَِل  ٌع، َوَماِحٌل ُمَصدَّ • وقاَل l: »الُقْرآُن َشاِفٌع ُمَشفَّ
ِة، َوَمْن َجَعَلُه َخْلَف َظْهِرِه َساَقُه إىَِل النَّاِر«)6(. الـِجنَّ

)1( صحيح: رواه البخاري )4302(.
)2( صحيح: رواه أبو داود )1464(، والرتمذي )2914(، والنسائي ف الكربى )8056(، وأمحد )192/2(، 

]»السلسلة الصحيحة « )2240([.
)3( حسن: رواه الرتمذي )2915(، والـحاكم )2029(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1425([. 

)4( صحيح: رواه مسلم )804(.
)5( حسن صحيح: رواه أمحد )174/2(، وابن الـمبارك يف الـمسند )96(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« 

.])984(
)6( صحيح: الطرباين )8655( وأبو نعيم يف الـحلية )108/4( عن ابن مسعود، ومن حديث جابر رواه ابن 

حبان )124(، ]»السلسلة الصحيحة« )2019([.
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ِذيَن َكاُنوا َيْعَمُلوَن بِهِ، َتْقُدُمُه  • وقاَل l: »ُيْؤَتى بِاْلُقْرآِن َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَأْهِلِه الَّ
اَم َرُسوُل اهللِ l َثاَلَثَة َأْمَثاٍل َما َنِسيُتُهنَّ َبْعُد،  َب هَلُ ُسوَرُة اْلَبَقَرِة، َوآُل ِعْمَراَن«، َوَضَ
َم ِحْزَقاِن ِمْن َطرْيٍ  ُ ٌق)1(، َأْو َكَأنَّ َبْيَنُهَم َشْ َتاِن َسْوَداَواِن  َم َغَمَمَتاِن، َأْو ُظلَّ ُ َقاَل: »َكَأنَّ

اِن َعْن َصاِحبِِهَم«)2(. اجَّ ، ُتَ َصَوافَّ
• وقاَل l: »إِنَّ ُسوَرًة ِمَن الُقْرآِن َثَلُثوَن آَيًة، َشَفَعْت لَِرُجٍل َحتَّى ُغِفَر َلُه، 

َوِهَي ُسوَرُة )ٱ ٻ ٻ ٻ(»)3(.
• وقاَل l: »إِنَّ ُسوَرًة ِمْن ِكَتاِب اللِ َما ِهَي إاِلَّ َثَلُثوَن آَيًة، َشِفَعْت لَِرُجٍل َفَأْخَرَجْتُه 

اِر، َوَأْدَخَلْتُه الـَجنََّة«)4(. ِمَن النَّ
رابعاً: يب�شُر اللُه عزَّ وجلَّ يف كتابه، ور�ش�ل الله l يف �شنتِه حَملَة القراآِن بالهدايِة وعدِم 

ال�شالل، والـخريية.

قاَل تعاىل: )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ( ]اإلرساء:9[.
وقاَل تعاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ 

ڀ( ]النمل[.

وقاَل تعاىل: )ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 
ۆئ( ]طه[.

ُكوا  وا، َفإِنَّ َهَذا الُقْرآِن َطَرُفُه بَِيِد اللِ، َوَطَرُفُه بَِأْيِديُكْم، َفَتَمسَّ وقاَل l: »َأْبِشُ
وا بِْعَدُه أَبدًا«)5(. ِلُكوا، َوَلْن َتِضلُّ بِِه َفإِنَُّكْم َلْن َتْ

)1( شق: أي: ضياء ونور.
)2( صحيح: رواه مسلم )805(.

)3( حسـن لغـريه: رواه الرتمـذي )2891(، والنسـائي يف الكربى )10546(، وابن ماجـه )3786(، وأمحد 
)299/2( ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1474([. 

)4( حسن: رواه الـحاكم )3838(، وعبد بن محيد )1445(، ]»صحيح الـجامع« )2088([.
والرتهيـب«  الرتغيـب  الكبـري )1539(، ]»صحيـح  والطـرباين يف  البـزار )3421(،  رواه  صحيـح:   )5(

.])1422(
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َيْأتَِيني  َأْن  ُيوِشُك  َبَشٌ  َأَنا  َم  َفإِنَّ النَّاُس!  ا  َ َأهيُّ َأاَل  َبْعُد،  ا  »َأمَّ  :l وقاَل 
وُر،  َوالنُّ اْلَُدى  ِفيِه  اللِ  ِكَتاُب  َم  ُلُ َأوَّ  : َثَقَلنْيِ ِفيُكْم  َتاِرٌك  َوَأَنا  َفُأِجيَب،  َربِّ  َرُسوُل 
بِِكَتاِب اللِ  َفُخُذوا   ، َأْخَطَأُه َضلَّ َوَمْن  اُلَدى،  َكاَن عل  بِِه  َوَأَخَذ  بِِه  اْسَتْمَسَك  َمْن 
ُرُكُم الَل ِف َأْهِل  ُرُكُم الَل ِف َأْهِل َبْيتِي، ُأَذكِّ َتَعاىَل، َواْسَتْمِسُكوا بِِه، َوَأْهُل َبْيتِي ُأَذكِّ
َوُسنَّتي  اللِ  ِكَتاَب  ا:  َبْعَدُهَ وا  َتِضلُّ َلْن  َشْيَئنْيِ  ِفيُكْم  ْفُت  »َخلَّ  :l وقال  َبْيتِي«)1(. 

ْوَض«)2(. َقا َحتَّى َيِرَدا َعَلَّ اْلَ َوَلْن َيَتَفرَّ

ولذلَك قاَل l أليب ذرٍّ m عنَدما طلَب منه أن يوِصَيه: »َعَلْيَك بَِتْقَوى 
ِه«.قلُت: يا رسوَل اهلل! ِزدين. قال: »َعَلْيَك بِتَِلَوِة الُقْرآِن،  ا َرْأُس اأَلْمِر ُكلِّ َ اللِ؛ َفإِنَّ

َمِء«)3(. ُه ُنوٌر َلَك ِف اأَلْرِض َوُذْخٌر َلَك َف السَّ َفإِنَّ

وقاَل  َفْلَيْقَرْأ ف الـمصحف«)4(.  ُه أْن ُيِبَّ الَل ورسوَلُه  l: «َمن َسَّ وقاَل 
َمُه«)5(. َم الُقْرآَن َوَعلَّ ُكْم َمْن َتَعلَّ l: «َخرْيُ

خام�شاً: ُيب�شُر حملَة القراآِن بالف�ِز العظيِم يف جنات النعيم.

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  )ائ  تعاىل:  قاَل   •
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 

ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ( ]فاطر[.

َة: اْقَرْأ َواْصَعْد، َفَيْقَرَأ َوَيْصَعَد  وقاَل l: »ُيَقاُل لَِصاِحِب الُقْرآِن إَِذا َدَخَل الـَجنَّ

)1( صحيح: رواه مسلم )2408(. 
)2( صحيـح: رواه الدارقطنـي )245/4(، والبـزار )8993(، والـحاكـم )319(، ]»صحيـح الـجامـع« 

 .])2937(
)3( حسن لغريه: رواه ابن حبان )361(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1422([.

)4( حسـن: رواه أبـو نعيـم يف الـحليـة )209/7(، والبيهقي ف الشـعب )2219(، ]»السلسـلة الصحيحة« 
.])2342(

)5( صحيح: رواه البخاري )5027(.
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لُِكلِّ آَيٍة َدَرَجٍة، َحتَّى َيْقَرَأ آِخَر َشٍء َمَعُه«)1(. وقاَل l: »َمْن َقَرَأ آَيَة الُكْرِسِّ ُدُبَر 
ِة إاِلَّ َأْن َيُموَت«)2(. وقاَل l:»َمْن َقَرَأ  ُكلِّ َصَلٍة َمْكُتوَبٍة، َلْ َيْمَنْعُه ِمْن ُدُخوِل الـَجنَّ

اٍت َبَنى الُل َلُه َبْيتًا ِف الـَجنَِّة«)3(. )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ( َعْشَ َمرَّ

َرِة، َوالَِّذي َيْقَرؤه َوَيَتْعَتُع  َفَرِة اْلِكَراِم اْلرَبَ وقاَل l: »الـَمِهُر بِاْلُقْرآِن َمَع السَّ
، َلُه َأْجَراِن«)4(. ِفيِه، َوُهَو َعَلْيِه َشاقٌّ

فالقرآُن كالُم اهلل، جعله اهلُل يف صدور الذين أوتوا العلم. قاَل تعاىل: )گ گ 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ( ]العنكبوت:49[.

نيا واآلخرِة، قاَل تعاىل:  يَل، وصاموا بسببِه النَّهاَر، فَسِعدوا يف الدُّ فقاموا به اللَّ
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  )ې 

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ( ]الزمر[.
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  )ڍ  تعاىل:  وقاَل 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ہ  ہ  ہ  ۀ ہ  ۀ  ڻ ڻ ڻ  ڱ ں ںڻ  ڱ ڱ  ڱ 

ھ ھ ھ ھ( ]السجدة[.

فيه  بام  وَعَماًل  رًا،  وتدبُّ وفهاًم  وتالوًة  ِحفظًا  بالقرآِن  عليُكم  القرآِن  أّمَة  فيا 
نيا واآلخرة. لتكونوا من أهِله لَتسَعدوا يف الدُّ

َ هبا النبيُّ l أصحاَبه وأمَتُه؟ هذا الذي  ما هي الُبشى الـخامسُة التي بشَّ
سَنعِرُفه يف الـُخطبِة القادمِة -إن شاَء اهلُل تعاىل- إن كاَن يف الُعمِر بقّية.

)1( صحيح: رواه ابن ماجه )3780(، وأمحد )40/3(، ]»صحيح الـجامع« )7977([.
)2( صحيـح: رواه النسـائي يف الكـربى )9928(، والطـرباين )7532(، ]»صحيـح الرتغيـب والرتهيـب« 

 .])1595(
)3( حسن: رواه أمحد )5 / 437 (، ]»السلسلة الصحيحة« )589([. 

)4( متفق عليه: رواه البخاري )4653(، ومسلم )798(. 
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تب�شرُيه l لل�ا�شلنَي اأرحاَمهم ب�شعادة الدنيا واالآخرة
)ڀ ڀ ڀ ٺ  عباَد الل! يقوُل اهلُل عزَّ وجلَّ يف كتابِه: قاَل تعاىل: 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( ]األحزاب[.
ويقوُل سبحانه: )ک ک گ گ گ گ( ]األنبياء[.

عباَد اللِ! موعُدنا يف هذا اليوِم - إْن شاَء اهلُل تعاىل- َمع موعظٍة جديدٍة من 
القرآن ... دروٌس  ؤلُؤ والـمرجاُن من َقصِص  اللُّ التي بعنوان:  الـمواعِظ  سلسلِة 
ِة نبيِّنا وحبيبِنا حممٍد l، أتدروَن ما هي  ُم فيها عن قصَّ وعظاٌت وعرٌب والتي نتكلَّ

يا عباَد اهلل؟

ريِة  إهنا: البِشاراُت النَّبوّيُة التي سَنقِطُفها -إن شاَء الُل تعاىل- من دراستِنا للسِّ
نيا والخرة. ِة الَعِطرة، أال وهي: َتبشرُيه l للواصلنَي أرحاَمهم بسعادِة الدُّ النَّبويَّ

حِّ  ماِن بسبب الُبخِل والشُّ قطيَعُة األرحاِم ظاهرٌة خطريٌة انتَشت يف هذا الزَّ
َتُه،  ُه وعمَّ وُحبِّ الـامِل؛ فهذا أٌخ قطَع أخاُه، وهذا أٌخ قطَع ُأخَته، وهذا رجٌل قطَع عمَّ

نيا الفانية. وخاَله وخالَتُه من أجِل الدُّ

َم َهَلَك ِمْن َكاَن َقْبَلُكْم  ؛ َفإِنَّ حَّ اُكْم َوالشُّ ر من ذلك فقال: »إِيَّ والنَّبيُّ l حذَّ
بِالُفُجوِر  َوَأَمَرُهْم  َفَقَطُعوا،  بِالَقِطيَعِة  َوَأَمَرُهْم  َفَبِخُلوا،  بِالُبْخِل  َأَمَرُهْم   ، حِّ بِالشُّ

َفَفَجُروا«)1(.
)1( صحيـح: رواه أبو داود )1698(، وهناد يف الزهـد )1020(، والبيهقي )187/4(،]»صحيح الـجامع« 

.])2675(
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ُه َفَيْسأُلُه َفَضًل َأْعَطاُه الُل إّياه فَيْبَخُل َعَلْيِه؛  وقاَل l: »َما ِمْن ِذي َرِحٍم َيْأِت َرِحَ
ُق به«)1(. ُظ، َفُيطوَّ ٌة ُيَقال َلَا: ُشَجاٌع َيَتَلمَّ َم َحيَّ إال ُأْخِرَج َلُه َيْوَم الِقَياَمِة ِمْن َجَهنَّ

اهلُل أكرُب! هذا العذاُب ملن جاَءُه ذو رحٍم يطلُب فضاًل -أي: شيئًا زائدًا- فام 
ه من الـمرياِث -مثاًل- فَيمنُعه؟! ُه يطلُب حقَّ باُلكم بمن جاءُه رمِحُ

ْنَيا -َمَع َما  َل الَل لَِصاِحبِه الُعُقوَبَة ِف الدُّ وقاَل l: »ما ِمْن َذْنٍب أْجَدُر أن ُيَعجِّ
ْحِم«)2(. ِخُر َلُه ِف الِخَرِة- ِمَن الَبْغِي َوَقِطيَعِة الرَّ َيدَّ

أجُرها  حِم  الرَّ عىل  دقَة  الصَّ أن  واعَلموا  أرحاِمكم،  يف  اهللِ  عباَد  اهلَل  فاتَّقوا 
مضاعٌف وعظيٌم عنَد اهلل.

ثِْنَتاِن:  ْحِم  الرَّ ِذي  َعَل  َوِهَي  َصَدَقٌة،  الـِمْسِكنِي  َعَل  َدَقُة  »الصَّ  :l قاَل   •
َصَدَقٌة وِصَلٌة«)3(.

َعىَل  َدَقِة  الصَّ َعْن  َسَأَلْتُه  ِعْنَدَما   n َمْسُعود  ابِن  اْمَرَأِة  لَِزْيَنَب   l • وقاَل 
َدَقِة«)4(. َزْوِجها، َوَأْيَتاٍم يِف ِحْجِرها؟ «َلَا َأْجَراِن؛ َأْجُر الَقَراَبِة َوَأْجُر الصَّ

)ٱ  َيُقوُل:  َتَباَرَك وَتعاىَل  إِنَّ اهلل  َيا َرُسوَل اهللِ!   m • وملا قاَل أبو طلحَة 
 ِ هلِلَّ َصَدَقٌة  ا  َ َوإهِنَّ برُيحاء،  إيَلَّ  مايِل  أحبَّ  َوإِنَّ  پ(  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ها وُذْخَرها ِعْنَد اهللِ َتَعاىَل، َفَضْعها َيا َرُسوَل اهللِ َحْيُث َأَراَك اهلل، َفَقاَل  َتَعاىَل، َأْرُجو بِرَّ
رسوُل اهلل l: »َبٍخ، َذلَك َماٌل َرابٌِح، َذلَك َماٌل َرابِح، َوَقْد َسِمْعُت َما ُقْلَت، َوإيِنِّ 
)1( حسـن صحيـح: رواه الطـرباين يف الكبـري )2343(، وف األوسـط )5593(، ]»السلسـلة الصحيحـة« 

.])2548(
)2( صحيح: رواه أبو داود )4902(، والرتمذي )2511(، وابن ماجه )4211(، أمحد )36/5(، والبخاري 

يف األدب الـمفرد )29(، ]»السلسلة الصحيحة« )918([.
)3( حسـن صحيح: رواه الرتمذي )658(،. والنسـائي )2582(، وابن ماجه )1844(، وأمحد )18/4(، » 

إرواء الغليل « )387/3([.
)4( متفق عليه: رواه البخاري )1466(، ومسلم )1000( .
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أَرى أْن ْتَعَلَها ِف األْقَربنَِي«. َفَقاَل َأُبو َطْلَحَة: أْفَعُل َيا َرُسوَل اهلل! َفَقَسمها َأُبو َطْلَحَة 
ِه)1(. يِف َأَقاِربِِه َوَبنِي َعمِّ

• فالرَِّحُم �شاأنُها يف االإ�شالم عظيٌم، ولذلك:
• اأمَر اللُه يف كتاِبه بَ��شِلها، ولَعَن من َقطَعها

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ( تعاىل:  فقاَل 
ڻ( ]النساء:36[.

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  )ڳ  تعاىل:  وقاَل 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ( ]الروم[.

)ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  تعاىل:  وقاَل 
ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک( ]حممد[.

)ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  وقاَل تعاىل: 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ( ]الرعد[.

ر ِمْن َقْطِعها. • واأمَر l يف �ُشنَّتِه بَ��شِلها وحذَّ

 :l وقاَل  ُه«)2(.  َفْلَيِصْل َرِحَ َوالَيْوِم الِخِر  ُيْؤِمُن بِاللِ  »َمْن َكاَن   :l فقاَل 
َلِم«)4(. وقاَل  وا َأْرَحاَمُكم َوَلْو بِالسَّ ُقوا الَل َوِصُلوا َأْرَحاَمُكْم«)3(. وقاَل l: «ُبلُّ «اتَّ

َة َقاِطٌع« ويف رواية: »َيْعنِي: َقاِطُع َرِحٍم«)5(. l: «اَل َيْدُخُل الـَجنَّ

)1( متفق عليه: رواه البخاري )1461(، ومسلم )998(. 
)2( صحيح: رواه البخاري )6138(.

)3( حسن: رواه الطربي يف تفسريه )227/4( ]»السلسلة الصحيحة« )869([.
)4( حسـن: رواه البيهقي يف شـعب اإليامن )7602(، والبغوي يف «معجم الصحابة» )119/3( ]»السلسـلة 

الصحيحة« )1777([
)5( متفق عليه: رواه البخاري )5984(، ومسلم )2556(.
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َقٌة بِاْلَعْرِش َتُقوُل: َمْن َوَصَلنِي َوَصَلُه الُل، َوَمْن َقَطَعنِي َقَطَعُه  ِحُم ُمَعلَّ • »الرَّ

الُل»)1(. واهلل سائُلنا عنها يوَم القيامة.

اتَّقوا األرحاَم  ( ]النساء:1[. أي  )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  قاَل تعاىل: 
أن َتقطعوها.

ِمِن  اسًم  لا  َوَشَقْقُت  ِحَم؛  الرَّ ُن!َخَلْقُت  ْحَ الرَّ َأَنا  َتَعاىَل:  الُل  »َقاَل   :l قاَل 
ُه«)2(. اْسِمي، َمْن َوَصَلها؛ َوَصْلُتُه، وَمْن َقَطعها؛ َبَتتُّ

ِن، فإِذا َكاَن يْوُم الِقَياَمِة َتُقوُل: أْي  ْحَ ِحَم ِشْجَنٌة)3( ِمَن الرَّ وقاَل l: »إِنَّ الرَّ
ا: أاَل َتْرَضنَي َأْن َأْقَطَع  ! إيِنِّ ُقطْعُت!!َ َقاَل َفُيِجيُبها ربُّ ! إيِنِّ ُظِلْمُت! إيِنِّ ُأِسَء إلَّ ربِّ

َمْن َقَطَعِك، وَأِصَل َمْن َوَصَلِك؟!«)4(.

ا الواصلوَن أرحاَمهم فهم الذين َيِصلوَن أرحاَمهم وإن َقَطعْت،  عباَد الل! أمَّ
وإن أدبرْت.

ُه  َرِحُ َقَطَعْت  إَِذا  الَِّذي  الَواِصَل  َوَلِكّن  بِاْلَُكاِفِئ،  الَواِصُل  »َلْيَس   :l • قال 
َوَصَلَها«)5(.

• ويقوُل أبو ذٍر m : )أوصاين خلييل أن أِصَل َرمِحي وإن أْدَبَرْت«)6(.

• وقال َرُجٌل: َيا َرُسوَل اهللِ! إِنَّ يِل َقَراَبًة َأِصُلُهْم َوَيْقَطُعونني، َوُأْحِسُن إَِلْيِهْم 
)1( صحيح: رواه مسلم )2555(.

الـجامـع»  الرتمـذي )1907(، وأبـو داود )1694(، وأمحـد )194/1(، ]«صحيـح  صحيـح: رواه   )2(
.])4314(

)3( )ِشجنٌة من الرمحن( أي: مشتقٌة من اسم الرمحن.
)4( حسـن: رواه ابـن أيب عاصـم يف «السـنة» )538(، وابـن حبـان )444( واللفـظ له ]»صحيـح الرتغيب 

والرتهيب« )2530([.
)5( صحيح: رواه البخاري )5991(.

)6( صحيح: رواه أمحد )159/5( وابن حبان )449(، والطرباين يف األوسـط )5639( ]»صحيح الرتغيب 
والرتهيب« )2525([.



129 البشارات النبوية

َم  ! َفَقاَل l: »َلئِْن ُكْنَت َكَم ُقْلَت، َفَكَأنَّ َهُلوَن َعيَلَّ ، َوَأْحَلُم َعْنُهْم َوَيْ َوُيِسيُئوَن إيَِلَّ
، َواَل َيَزاُل َمَعَك ِمَن اللِ َظِهرٌي َعَلْيِهْم َما ُدْمَت َعَل َذلَِك«)1(. ُهُم اْلَلَّ ُتِسفُّ

م وخَيافوَن سوَء الـحساب. • الواِصلوَن أرحاَمهم هم الذين خَيَشوَن رهبَّ

) ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  قاَل تعاىل: 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ( ]الرعد[.
وأماَمُه  راجعوَن،  م  رهبِّ إىل  أهنم  َيعَلموَن  الذين  هم  أرحاَمهم  الواصلون   •

موقوفوَن، وعن أرحاِمهم سُيسألون.

)ڈ  تعاىل:  وقاَل  ]الصافات[.  يب(  ىب  مب  خب  )حب  تعاىل:  قاَل 
)پ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک( ]األعراف[. وقاَل تعاىل: 

پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ( ]الـحجر[.

حم! أهيا القاطُع للرحم! ا الواصُل للرَّ أهيُّ
ُعريانا العرَض  يوَم  وقوَفك  َمثِّل 

 

َحَنٍق ومن  غيٍظ  من  َتلَهُب  والّناُر 

 

مَهٍل عىل  عبدي  يا  كتاَبَك  اقرأ 

 

ــه ــراءَت ق ُتــنــِكــر  ومل  قـــرأت  ــا  مل

 

مالئَكتي يا  ُخذوه  الـجليُل  نادى 

 

يلَتِهبوا الّنار  يف  غدًا  الـمجرموَن 

 

َحريانًا األحشاِء  َقِلَق  ُمستوِحشًا 

 

الَعرِش َغضبانا الُعصاِة وربُّ  عىل 

 

كانا ما  غرَي  حرفًا  فيه  َترى  فهل 

 

ِعرفانا األشياَء  َعــَرَف  من  إقــراَر 

 

َعطشانا اِر  للنَّ عىص  بعبٍد  وامضوا 

 

سكانا الـخلِد  داِر  يف  والـمؤمنوَن 

 

ورسوهُلم  كتابِه،  يف  م  رهبُّ هم  ُ ُيبشِّ اهللِ  مرضاِت  ابتغاَء  أرحاَمهم  الواصلوَن 
تِه بام ييل: l يف ُسنَّ

)1( صحيح: رواه مسلم )2558(.
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�أوًل: بزيادة �لـمال و�َصعِة �لرزِق وط�ِل �لعمِر

ِحِم، َحتَّى إِنَّ َأْهَل اْلَبْيِت لَِيُكوُنوا  اَعِة َثَواًبا ِصَلُة الرَّ • قاَل l: »إِنَّ َأْعَجَل الطَّ
َيَتَواَصَلوَن  َبْيٍت  َأْهِل  ِمْن  َوَما  َتَواَصُلوا،  إَِذا  َعَدُدُهْم  َوَيْكُثُر  ْم،  َأْمَواُلُ َفَتْنُمو  َفَجَرًة، 

َفَيْحَتاُجوَن«)1(.

َفْلَيِصْل  َأَثِرِه)2(،  ِف  َلُه  َوُيْنَسَأ  ِرْزِقِه،  ِف  َلُه  ُيْبَسَط  َأْن  َأَحبَّ  l: «َمْن  • وقاَل 
ُه«)3(. َرِحَ

َياِر،  َراِن الدِّ ْحِم َوُحْسُن الـِجَواِر َأْو ُحْسُن الـُخُلِق ُيَعمِّ • وقاَل l: «ِصَلُة الرَّ
َوَيزيَداِن ِف اأَلْعَمِر«)4(.

ثانيًا: يب�صرهم باأن �صلَة �لرحم من �أحبِّ �لأعماِل �إىل �هلل و�أف�صلها.

• عن رجٍل من خثعٍم قال: أتيُت النبيَّ l وهو يف نفٍر من أصحابِه فقلُت: 
أنت الذي تزُعم أنك رسول اهلل؟ قال: »َنَعْم«. قال: قلُت: يا رسول اهلل! أيُّ األعامل 
أحبُّ إىل اهلل؟ قال: »اإِليَمُن بِاللِ« قال: قلُت: يا رسول اهلل! ُثم َمْه؟ قال: »ُثمَّ ِصَلُة 
ْهُي َعِن  ِحِم« قال: قلُت: يا رسول اهلل! ُثم َمْه؟ قال: »ُثمَّ اأَلْمُر بِالـَمْعُروِف ِوالنَّ الرَّ
اُك بِاللِ«  اُلْنَكِر« قال: قلت: يا رسول اهلل! أيُّ األعامل أبغُض إىل اهلل؟ قال: »اإِلْشَ
ْحِم« قال: قلُت: يا رسول اهلل!  قال: قلُت: يا رسول اهلل! ُثم َمْه؟ قال: »ُثمَّ َقِطيَعُة الرَّ

ْهُي َعِن الـَمْعُروِف»)5(.  ُثم َمْه؟ قال: »ُثّمّ اأَلْمُر بِالـُمْنَكِر، ِوالنَّ

)1( حسـن لغـريه: رواه ابـن حبـان )440( والطرباين يف األوسـط )1092( ]«السلسـلة الصحيحة» )918، 
 ])978

)2( )وينسأ له يف أثره( أي: يزاد له يف عمره.
)3( صحيح: رواه البخاري )5986(، ومسلم )2557(.

)4( صحيح: رواه أمحد )159/6(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )2524([.
)5( صحيح: رواه أبو يعىل )6839(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )2522([.
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• وعن عقبَة بن عامٍر m قال:...... ثم لقيُت رسول اهلل l فأخذُت بيدِه 
َقَطَعَك،  فقلُت: يا رسول اهلل! أخرِبين بفواِضل األعامل. قال: »َيا ُعْقَبُة! ِصْل َمْن 

ْن َظَلَمَك«)1(. َوَأْعِط َمْن َحَرَمَك، َوَأْعِرْض َعمَّ
ُل �صاحَبها �إىل �أعلى �لـمنازِل  ثالثًا: يب�صرُهم ر�ص�ُل �هلل l �أن �صلَة �لأرحاِم ُت��صِ

يف �لدنيا و�لآخرة.

فيِه  َيّتِقي  َفُهَو  الُل مااًل وِعْلًم،  َعْبٌد رَزَقُه  َنَفٍر:  ْنيا ألربعِة  الدُّ »إِنَّم   :l • قاَل 
الُل  َرَزَقُه  َوَعْبٌد  الـَمَناِزِل،  بَِأْفَضِل  فَهَذا  ا،  فيِه حقًّ وَيعلُم للِ  ُه،  َرْحَ ِفيِه  وَيِصُل  ُه،  َربَّ
َلَعِمْلُت  مااًل  أنَّ ل  َلو  يقول:  النِّيِة،  َصادُق  َفُهَو  مااًل،  َيْرزْقُه  َوَلْ  علًم  -عّز وجّل- 
بَِط  ا سواء، َوَعْبٌد رزقُه الُل مااًل وَلْ َيرزْقُه علًم وُهَو َيَ بعمِل فلٍن، َفْهَو ونَِيَتُه فأجُرُهَ
ه، َواَل َيْعمُل للِ ِفيِه َحّقًا، فهذا  ِف َمالِِه بَِغرْيِ ِعْلٍم، اَل َيّتِقي ِفيِه ربَّه، َواَل َيصُل ِفيِه َرِحَ
َبأْخَبِث الـمَناِزل، َوَعْبٌد َل َيْرزْقُه الُل مااًل وال ِعلًم، فُهَو يُقوُل: َلْو َأنَّ ِل َمااًل َلَعِمْلُت 

فيِه بَِعمِل فلٍن، َفُهَو نِّيتِِه، َفِوْزُرُها َسواٌء»)2(.
ُرهم ر�ص�ُل �هلِل l �أن �صلَة �لأرحاِم من خ�صاِل �لـخري. ر�بعًا: ُيب�صِّ

رْيِ: «َأْوَصايِن َأْن اَل  َعْن َأيِب َذرٍّ m َقاَل: َأْوَصايِن َخِلييِل l بِِخَصاٍل ِمَن اخْلَ
ُنوِّ  َأْنُظَر إىَِل َمْن ُهَو َفْوِقي، َوَأْن َأْنُظَر إىَِل َمْن ُهَو ُدويِن، َوَأْوَصايِن بُِحبِّ امْلََساِكنِي َوالدُّ
َلْوَمَة  اهللِ  يِف  َأَخاَف  اَل  َأْن  َوَأْوَصايِن  َأْدَبَرْت،  َوإِْن  َرمِحِي  َأِصَل  َأْن  َوَأْوَصايِن  ِمْنُهْم، 
ا، َوَأْوَصايِن َأْن ُأْكثَِر ِمْن َقْوِل: اَل َحْوَل  قَّ َوإِْن َكاَن ُمرًّ اَلئٍِم، َوَأْوَصايِن َأْن َأُقوَل احْلَ

ا كنٌز من كنوز الـجنة«)3(. َ َة إاِلَّ بِاهلل، َفإهِنَّ َواَل ُقوَّ
)1( صحيح لغريه: رواه أمحد )148/4، 158(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )2536([

)2( صحيـح لغـريه: رواه الرتمـذي )2325(، وابـن ماجـه )4228(، وأمحـد )230/4، 231(، ]«صحيح 
الرتغيب والرتهيب» )16([.

)3( صحيـح: رواه أمحـد )159/5(، وابـن حبـان )449(، والطـرباين يف األوسـط )7739( ]»السلسـلة 
الصحيحة« )2166([
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خام�صًا: �ل���صُل لالأرحام ل ُيخزيه �هلُل �أبدً�، و�هلُل معُه يحفظه وين�صرُه وي�فقُه.

َرَجَع  مرٍة،  َل  أَلوَّ ِجربيل  َجاَءُه  َأْن  َبْعَد  اْلَغاِر  ِمَن   l اهللِ  َرُسوُل  َرَجَع  َلـامَّ 
َحتَّى  ُلوُه  َفَزمَّ ُلويِن«  َزمِّ ُلويِن  »َزمِّ َفَقاَل:   ،p َخِدَيَة  َعىَل  َفَدَخَل  ُفَؤاُدُه،  َيْرُجُف 
َنْفِس«  َعَل  َخِشيُت  »َلَقْد   : الـَخرَبَ َها  َأْخرَبَ َبْعَدَما  ِدَيَة  خِلَ َفَقاَل  ْوُع،  الرَّ َعْنُه  َذَهَب 
 ، ِمُل الُكلَّ َوحَتْ ِحَم،  َلَتِصُل الرَّ إِنََّك  َأَبًدا،  ِزيَك اهلل  خُيْ َفَقاَلْت َخِدَيُة: )َكالَّ َواهلل! ال 

.)1() ْيَف، َوُتِعنُي َعىَل َنَوائِِب الـَحقِّ َوَتْكِسُب الـَمْعُدوَم، َوَتْقِري الضَّ
�صاد�صًا: �صلُة �لأرحام �صبٌب لقب�ِل �لأعمال.

قاَل l: »إِنَّ َأْعمَل َبنِي آِدَم ُتْعرُض ُكلَّ َخيِس لِْيَلَة الـُجُمعِة، َفَل ُيقَبُل َعَمُل 
َقاِطُع َرِحٍم«)2(.

]الـامئدة[.  ں(  ڱ  ڱ ڱ  )ڳ ڱ  يقول:  وجلَّ  عزَّ  واهلُل  ال؟  كيَف 
حِم من الـُمتَّقني. وواصُل الرَّ

�صابعًا: �صلُة �لأرحاِم �صبٌب لدخ�ِل �لـجّنة.

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  )ڤ  الـجنَّة:  أهِل  وصِف  يف  تعاىل  قاَل   •
ژ  ڈ  )ڈ  ة:  الِعزَّ ربُّ  قاَل  أن  إىل  ڃ(  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ( ]الرعد[.
ُبه من الـجّنِة ويباعُده من الّنار، فقاَل  • وسأل أعرايبٌّ النبيَّ l عن عمٍل ُيقرِّ

ِحَم«)3(. َكاَة، َوَتِصُل الرَّ َلَة، َوُتْؤِت الزَّ ُك بِِه َشْيًئا، َوُتِقيُم الصَّ l: «َتْعُبُد الل َواَل ُتْشِ

)1( صحيح: رواه البخاري )3(، ومسلم )160(.
)2( حسـن: رواه البخـاري يف «األدب الـمفـرد» )61(، وأمحد )483/2(، ]»صحيـح الرتغيب والرتهيب« 

.])2538(
)3( صحيح: رواه البخاري )5983(، ومسلم )13(.
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• وقاَل أبو هريرة m: يا رسوَل اهلل! أنبِئني عن أمٍر إذا َعِملُت به َدَخلُت 
ْيِل  بِاللَّ َوُقْم  ْرَحاَم،  اأْلَ َوِصِل  َعاَم،  الطَّ َوَأْطِعِم  َلَم،  السَّ »َأْفِش   :l قال  الـجنة. 

َوالنَّاُس نَِياٌم، َتْدُخِل الـجنة بسلم«)1(.

• ويقوٌل عبُد اهللِ بُن سالٍم m: ملا َقِدَم النَّبيُّ l الـمدينَة انَجَفَل الناس 
عليه -أي: أقبلوا عليه- وكنت فيمن انجفل، فلام رأيُته عرفُت أن وجَهه ليَس بوجِه 
َوَأْطِعموا  َلَم،  السَّ َأْفشوا  الناُس!  ا  أهيُّ »يا  يقول:  سمعُته  يشٍء  أوَل  فكاَن  كّذاٍب. 

ْيِل َوالنَّاُس نَِياٌم، َتْدُخلوا الـجنة بسلٍم«)2(. وا بِاللَّ ْرَحاَم، َوَصلُّ َعاَم، َوِصلوا اأْلَ الطَّ

حِم بعذاِب  نيا واآلخرِة، وأبِش يا قاطَع الرَّ حِم بسعادِة الدُّ فأبِش يا واصَل الرَّ
قٌة بالَعرِش تقوُل: من َوصَلني َوصَلُه اهلُل -أي: وصَلُه  حُم ُمعلَّ نيا واآلخرِة، فالرَّ الدُّ
إىل كلِّ خرٍي-، ومن َقطَعني قَطعُه اهلُل -أي: قطَعُه عن كلِّ خرٍي- فاتَّقوا اهلَل عباَد اهلل 

يف أرحامكُم! واعَلموا أن اهلَل سائُلكم عنها يوَم القيامة.

l أصحاَبه وأّمَتُه؟  النَّبيُّ  َ هبا  التي َبشَّ الّسادسُة  عباَد اللِ! ما هي الُبشى 
هذا الذي سَنعِرُفه يف الـجمعِة القادمِة -إن شاَء اهلُل تعاىل-

)1( صحيح: رواه أمحد )295/2(، وابن حبان )508(، ]»إرواء الغليل« )238/3([.
)2( صحيـح: رواه الرتمـذي )2485(، وابـن ماجـه )1334(، وأمحـد )451/5(، والـحاكـم )14/3(، 

]»صحيح الرتغيب والرتهيب « )949([.
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تب�شريه l للبارِّين اآباءهم ب�شعادة الدنيا واالآخرة
عباَد اللِ! يقوُل اهلٌل عزَّ وجلَّ يف كتابِه: قاَل تعاىل: )ڃ ڃ چ چ 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( ]فاطر[.

مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  )ی  سبحانه:  ويقوُل 
ىب يب( ]البقرة[.

• موعُدنا يف هذا اليوِم -إن شاَء اهلُل تعاىل- مَع موعظٍة جديدٍة من سلسلٍة 
دروٌس   ... القرآن  َقصِص  من  والـمرجاُن  اللؤلُؤ  بعنوان:  التي  الـمواعِظ 
ما  أتدروَن   ،l حمّمٍد  وحبيبِنا  نبيِّنا  قّصِة  عن  فيها  ُم  نتكلَّ والتي  وعرٌب  وعظاٌت 

هي يا عباَد اهلل؟

ريِة  إهنا: البشاراُت النَّبوّيُة التي سَنقِطُفها -إن شاَء الُل تعاىل- من دراستِنا للسِّ
نيا والخرة. يَن آباَءهم بسعادِة الدُّ ِة الَعِطرة، أال وهي: َتبشرُيُه l للبارِّ النَّبويَّ

( َفضُلهم عىل األبناِء عظيٌم جدًا بعَد َفضِل اهلِل عزَّ وجلَّ  اآلباُء )األُب واألمُّ
نيا، ولذلك أمَر اهلُل األبناَء برِب  وذلَك ألن اآلباَء هم سبُب وجوِد األبناِء يف هذه الدُّ

اآلباء.

فقاَل تعاىل: )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۋ(    ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ں(  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ( تعاىل:  وقاَل  ]اإلرساء[. 

]النساء:36[.
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ى الله عزَّ وجلَّ االأبناَء باالآباِء بل و�شَّ

)ٺ  تعاىل:  وقاَل  ]لقامن:14[.  ڃ(  ڃ  )ڃ  تعاىل:  فقاَل 
ٻ(  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  وقاَل  ]العنكبوت:8[.  ٺ(  ٺ  ٺ 

]األحقاف:15[.

تِه األبناَء باآلباء وَوصَّ النَّبيُّ l يف سنَّ

»َوَأِطْع  بِتِْسٍع، منها:   l َرُسوُل اهللِ  َأْوَصايِن  َقاَل:   m ْرَداِء  الدَّ َأيِب  َعْن   •
ُرَج ِمْن دنياك؛ فاخرج لم«)1(. َوالَِدْيَك، َوإِْن َأَمَراَك َأْن َتْ

َهاتُِكْم، ُثمَّ ُيوِصيُكْم  َهاتُِكْم، ُثمَّ ُيوِصيُكْم بُِأمَّ • وقاَل l: »إِنَّ الل ُيوِصيُكْم بُِأمَّ
بِآَبائُِكْم، ُثمَّ ُيْوِصيُكْم بِاأَلْقَرِب َفاأَلْقَرِب«)2(.

l َفَقاَل: َيا َرُسوَل  • وَعْن َأيِب ُهَرْيَرَة m َقاَل: َجاَء َرُجٌل إىَِل َرُسوِل اهللِ 
َك«  »ُأمُّ َقاَل:  َمْن؟  ُثمَّ  َقاَل:  َك«  »ُأمُّ َقاَل:  َصَحاَبتِي؟  بُِحْسِن  النَّاِس  َأَحقُّ  َمْن  اهللِ! 

َك« َقاَل: ُثمَّ َمْن؟ َقاَل: »َأُبوَك«)3(. َقاَل: ُثمَّ َمْن؟ َقاَل: »ُأمُّ

ِزي َوَلٌد َوالًِدا، إاِلَّ َأْن َيَِدُه َمُْلوًكا َفَيْشَتَِيُه َفُيْعتَِقُه«)4(. • وقاَل l: »اَل َيْ

ُه  ُأمَّ َل  بِاْلَبْيِت -مَحَ ُه َشِهَد اْبَن ُعَمَر، ورجٌل ياميٌن َيُطوُف  َأنَّ ُبْرَدَة؛  • وعن أبى 
وراء ظهره- ُثمَّ َقاَل: »َيا اْبَن ُعَمَر! َأُتَرايِن َجَزْيُتَها؟ َقاَل: اَل. َواَل بَِزْفَرٍة واحدة«)5(.

حابِة والّصالـِحنَي من عباِد اهلل. برُّ اآلباِء من أخالِق األنبياِء والصَّ
)1( حسن: رواه البخاري يف «األدب الـمفرد» )18(، والـمروزي يف «تعظيم قدر الصالة» )911( ]«صحيح 

األدب الـمفرد» )18([.
)2(  صحيح: رواه البخاري يف «األدب الـمفرد» )60(، وأمحد )132/4(، وابن ماجه )3661(، ]«السلسلة 

الصحيحة» )1666([.
)3( متفق عليه: رواه البخاري )5971(، ومسلم )2548( .

)4( صحيح: رواه مسلم )1510(.
)5( رواه البخاري يف «األدب الـمفرد» )11(. 
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• اأما االأنبياُء

خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  )حئ  دعائِه:  يف  يقوُل   q نوٌح  فهذا 
مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت( ]نوح[.

وهذا إبراهيُم q يقوُل يف دعائِه: )ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 
ۆئ ۈئ ۈئ( ]إبراهيم[.

وهذا عيسى q يقوُل اهلُل -عزَّ وجلَّ عنه-: )ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ( ]مريم[.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  عنه:  اهلُل  يقوُل   q وهذا ييى 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ 

ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( ]مريم[.

:o اأما ال�شحابة •

ُهَرْيَرَة  َِأُبو  َيُقوُل  ُتسِلَم.  أن  قبَل  الـمشكِة  ِه  أمِّ مع   m هريرَة  أبو  فهذا   •
يِف  َفَأْسَمَعْتنِي  َيْوًما  ا  َفَدَعْوُتَ َكٌة،  ُمْشِ َوِهَي  اإْلِْساَلِم  إىَِل  ي  ُأمِّ َأْدُعو  )ُكْنُت   :m
َرُسوِل اهللِ l َما َأْكَرُه، َفَأَتْيُت َرُسوَل اهللِ l َوَأَنا َأْبِكي. ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ! إيِنِّ 
َأْكَرُه،  َما  ِفيَك  َفَأْسَمَعْتنِي  اْلَيْوَم  ا  َفَدَعْوُتَ  ، َعيَلَّ َفَتْأَبى  اإْلِْساَلِم  إىَِل  ي  ُأمِّ َأْدُعو  ُكْنُت 

ِدَي ُأمَّ َأيِب ُهَرْيَرَة. َفاْدُع اهلَل َأْن هَيْ

ا بَِدْعَوِة َنبِيِّ  َفَقاَل َرُسوُل اهللِ l: »اللُهمَّ اْهِد ُأمَّ َأِب ُهَرْيَرَة« َفَخَرْجُت ُمْسَتْبِشً
 ، ي َخْشَف َقَدَميَّ اٌف، َفَسِمَعْت ُأمِّ ُت إىَِل اْلَباِب، َفإَِذا ُهَو جُمَ اهللِ l، َفَلـامَّ ِجْئُت َفِرْ
َوَلبَِسْت  َفاْغَتَسَلْت  َقاَل:  امْلَاِء،  َخْضَخَضَة  َوَسِمْعُت  ُهَرْيَرَة!  َأَبا  َيا  َمَكاَنَك  َفَقاَلْت: 
َأَبا ُهَرْيَرَة! َأْشَهُد َأْن اَل  َيا  َفَفَتَحِت اْلَباَب، ُثمَّ َقاَلْت:  اِرَها،  ِدْرَعَها َوَعِجَلْت َعْن مِخَ
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ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، َقاَل َفَرَجْعُت إىَِل َرُسوِل اهللِ l، َفَأَتْيُتُه  مَّ إَِلَه إاِلَّ اهلُل، َوَأْشَهُد َأنَّ حُمَ
َدْعَوَتَك  اهلُل  اْسَتَجاَب  َفَقِد  َأْبِشْ  اهللِ!  َرُسوَل  َيا  ُقْلُت:  َقاَل:  اْلَفَرِح،  ِمَن  َأْبِكي  َوَأَنا 
أبا  يا  ا«)1(. رض اهلل عنك  َوَقاَل َخرْيً َعَلْيِه  َوَأْثَنى  اهلَل  َفَحِمَد  ُهَرْيَرَة،  َأيِب  ُأمَّ  َوَهَدى 

هريرة واهلل! إنَّ هذا َلـُهَو الرب.

• وبعَد أن أسلَمْت ُأّمُه كاَن m إَِذا َدَخَل َعَلْيها َصاَح بَِأْعىَل صوته: »َعَلْيِك 
ُة اهللِ َوَبَرَكاُتُه. َيُقوُل:  اَلُم َوَرمْحَ َتاُه! َتُقوُل: َوَعَلْيَك السَّ ُة اهللِ َوَبَرَكاُتُه َيا ُأمَّ اَلُم َوَرمْحَ السَّ
ا َوَريِضَ َعْنَك،  ! َوَأْنَت. َفَجَزاَك اهلل َخرْيً ْيتِنِي َصِغرًيا. َفَتُقوُل: َيا ُبَنيَّ ِك اهلل َكاَم َربَّ َرمِحَ

َكاَم َبَرْرَتنِي َكبرًِيا«)2(.

َعْهِد  يِف  َكٌة  ُمْشِ َوِهَي  ي  ُأمِّ َعيَلَّ  َقِدَمْت  َتُقوُل:  َبْكٍر  َأيِب  بِْنِت  َأْساَمُء  وهذه   •
َراِغَبٌة  َوِهَي  ي  ُأمِّ عيلَّ  َقِدمْت  ُقْلُت:   ،l اهللِ  َرُسوَل  َفاْسَتْفَتْيُت   ،l اهللِ  َرُسوِل 
ي؟ َقاَل l: »َنَعْم  -أي َطاِمعة فيام ِعْنِدي َتْسَأُلني الرِبَّ َواإِلْحَساِن إَِلْيَها- َأَفَأِصُل ُأمِّ

ِك»)3(. ِصِل ُأمَّ

• وهذا ابُن عمَر n كان بارًا بوالدِه يف حياته وبعد موته ومن األدلة عىل 
ذلك:

ُح َعَلْيِه، إَِذا َملَّ ُرُكوَب  وَّ اٌر َيرَتَ َة، َكاَن َلُه مِحَ • َكاَن اْبِن ُعَمَر إَِذا َخَرَج إىَِل َمكَّ
، َفَقاَل:  ا َرْأَسُه، َفَبْيَنام ُهَو َيْوًما َعىَل َذلَِك احْلِاَمِر، إِْذ َمرَّ بِِه َأْعَرايِبٌّ اِحَلِة َوِعاَمَمٌة َيُشدُّ هِبَ الرَّ
َواْلِعاَمَمَة  اْرَكْب َهَذا،  َوَقاَل:  احْلِاَمَر،  َفَأْعَطاُه  َبىَل.  َقاَل:  اْبِن ُفاَلٍن؟  ُفاَلِن  اْبَن  َأَلْسَت 
ْعَرايِبَّ  ا َرْأَسَك، َفَقاَل َلُه َبْعُض َأْصَحابِِه: َغَفَر اهلُل َلَك، َأْعَطْيَت َهَذا اأْلَ َقاَل: اْشُدْد هِبَ
ا َرْأَسَك، َفَقاَل: إيِنِّ َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ  ُح َعَلْيِه، َوِعاَمَمًة ُكْنَت َتُشدُّ هِبَ اًرا ُكْنَت َتَروَّ مِحَ

)1( صحيح: رواه مسلم )2491(.
)2( حسن: رواه البخاري يف األدب الـمفرد )14(. 

)3( متفق عليه: رواه البخاري )2620(، ومسلم )1003(.
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ُجِل َأْهَل ُودِّ َأبِيِه -أي َأْصَحاِب أبيِه- َبْعَد َأْن  l َيُقوُل: »إِنَّ ِمْن َأَبرِّ اْلرِبِّ ِصَلَة الرَّ
.)1(m َوإِنَّ َأَباُه َكاَن َصِديًقا لُِعَمَر » َ ُيَولِّ

قال:  أتيتك؟  مل  أتدري  له:  فقاَل  الـمدينِة  m رجاًل يف  ابُن عمَر  وزاَر   •
َقرْبِِه  ِف  َأَباُه  َيِصَل  َأْن  َأَحبَّ  »َمْن  يقول:   l اهلل  رسول  سمعت  قال:  ال،  قلت: 
َأبِيَك  َوَبنْيَ  -ُعَمَر-  َأِب  َبنْيَ  َكاَن  ُه  َوإِنَّ َبْعَدُه،  َأبِيِه  أْصَحاَب-  -أِْي  إِْخواَن  َفْلَيِصْل 

إَِخاٌء َوُوٌد َفَأْحَبْبُت َأْن َأِصَل َذاَك«)2(.
واأما ال�ّشالـح�َن من عباِد الله

ِه، وكاَن ال يميش فوق ظهر بيٍت هي حتَته،  ُأمِّ ُيقبَِّل رأس  • فهذا رجٌل كان 
إجالاًل هلا)3(.

ُقْوِمي  ِه:  أُلمِّ َيُقْوُل  ُثمَّ  اأَلْرِض،  َعىَل  ُه  َخدَّ َيَضُع  َكاَن  ِه  بُأمِّ َبارٌّ  وهذا رجٌل   •
ي)4(. َضِعي َقَدَمِك َعىَل َخدِّ

جِن، وكاَن أبوُه مريضًا  ِه إياه أهنام كانا يف السِّ • وهذا رجٌل باٌر بأبيِه، َبلَغ من برِّ
اُن من إدخاِل الـحطِب يف ليلٍة باردٍة، فلام  جَّ ال يَتوّضُأ إال بامٍء ساخٍن، َفمنَعهام السَّ
نام أبوه، قام االبُن الباُر لوالدِه إىل إناٍء ومألُه ماًء، ثم أدناُه من الـمصباِح، ومل يزل 

قائاًم واإلناُء يف يده حتى أصبح)5(.

وأهنا ال  الكرُب،  هبا  بلغ  ُأّمًا  يل  إن   :m اِب  الـخطَّ بِن  لعمَر  وقاَل رجٌل   •
ها؟! قال: ال، ألهنا كاَنت َتصنُع  يُت حقَّ ٌة هلا، فهل أدَّ َتقيض حاجَتها إال وظهري مطيَّ

)1( صحيح: رواه مسلم )2552(.
)2( صحيح: رواه أبو يعىل )5669(، وابن حبان )432(، ]«صحيح الـجامع» )5960([.

)3( «صالح األمة» )653/5(.
)4( «سري أعالم النبالء» )356/5(.

)5( «بر الوالدين» للطرطويش )ص78(.
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بَك ذلك، وهي َتتمّنى بقاَءك، وأنت َتصنُعُه وَتتمّنى ِفراَقها)1(!!
بُر االآباء جهاٌد يف �شبيل الله

بِيِّ l، ُيِريُد  • َعن َعْبَد اهللِ ْبَن َعْمٍرو بن العاِص n َقاَل: َجاَء َرُجٌل إىَِل النَّ
الـِجَهاِد، َفَقاَل: »َأَحيٌّ َوالَِداَك؟«، َقاَل: َنَعْم، َقاَل: »َفِفيِهَم َفَجاِهْد«)2(.

اهْلِْجَرِة  َعىَل  ُأَبايُِعَك  َفَقاَل:   l اهللِ  َنبِيِّ  إىَِل  َرُجٌل  َأْقَبَل  قال:   m وعنه   •
؟«  َأَحٌد َحيٌّ l: »َفَهْل ِمْن َوالَِدْيَك  ْجَر ِمَن اهللِ عزَّ وجلَّ َقاَل  َأْبَتِغي اأْلَ َواجْلَِهاِد، 
؟« َقاَل: َنَعْم، َقاَل:  ْجَر ِمَن اللِ عزَّ وجلَّ ا، َقاَل l: »َفَتْبَتِغي اأْلَ َقاَل: َنَعْم، َبْل ِكاَلُهَ

»َفاْرِجْع إىَِل َوالَِدْيَك َفَأْحِسْن ُصْحَبَتُهَم«)3(.

ابن  يقول  اهلل؛  سبيل  يف  الـجهاِد  عىل  الوالدين  برَّ   l النبيُّ  َم  قدَّ وقد  بل 
َلُة  »الصَّ َقاَل:  اهللِ؟  إىَِل  َأَحبُّ  الَعَمِل  َأيُّ   :l اهلل  َرُسوَل  َسَأْلُت   :m مسعود 
؟ َقاَل: »الـِجَهاُد ِف  ؟ َقاَل: »بِرُّ الَوالَِدْيِن« ُقلُت: ُثمَّ َأيٌّ َعَل َوْقتَِها«، ُقْلُت: ُثمَّ َأيٌّ

َسبِيِل اللِ»)4(.

عباد الل! الباّرون بآبائهم يبشهم رهبم يف كتابه، ورسوهلم l يف سنته بام 
ييل:

اأوالً: اأيها البارُّ ب�الديك! اأب�شْر بر�شا اللِه عليك، وا�شتجابتِه لدعائِك.

• قاَل l: »ِرَضا الَربِّ ِف ِرَضا الَوالَِدْيِن َوَسَخُطُه ِف َسَخِطَهَم«)5(.

)1( «خمتر بر الوالدين» لعبد الرؤوف الـحناوي.
)2( صحيح: رواه البخاري )3004(، ومسلم )2549(.

)3( صحيح: رواه مسلم )2549(.
)4( متفق عليه: رواه البخاري )527(، ومسلم )85(.

)5( حسن: رواه الرتمذي )1899(، والبزار )2394(، والـحاكم )168/4(، ولفظ الرتمذي «رضا الرب يف 
رضا الوالد» ]«السلسلة الصحيحة» )516([.
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• وعن عمَر بِن الـخّطاِب m قاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ l َيُقوُل: »إِنَّ َخرْيَ 
ابِِعنَي َرُجٌل ُيَقاُل َلُه ُأَوْيٌس، َوَلُه َوالَِدٌة، َوَكاَن بِِه َبَياٌض، َفُمُروُه َفْلَيْسَتْغِفْر َلُكْم«.  التَّ
ْم: َأِفيُكْم ُأَوْيُس  اِب إَِذا َأَتى َعَلْيِه َأْمَداُد َأْهِل اْلَيَمِن َسَأهَلُ طَّ ويف رواية: َكاَن ُعَمُر ْبُن اخْلَ
ِمْن  َقاَل:  َنَعْم،  َقاَل:  َعاِمٍر؟  ْبُن  ُأَوْيُس  َأْنَت  َفَقاَل:  ُأَوْيٍس  َعىَل  َأَتى  َعاِمٍر؟ َحتَّى  ْبُن 
ْأَت ِمْنُه إاِلَّ َمْوِضَع ِدْرَهٍم؟  ُمَراٍد ُثمَّ ِمْن َقَرٍن؟ َقاَل: َنَعْم، َقاَل: َفَكاَن بَِك َبَرٌص َفرَبَ
َيُقوُل: »َيْأِت   ،l َنَعْم، َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ  َنَعْم، َقاَل: َلَك َوالَِدٌة؟ َقاَل:  َقاَل: 
َعَلْيُكْم ُأَوْيُس ْبُن َعاِمٍر َمَع َأْمَداِد َأْهِل اْلَيَمِن، ِمْن ُمَراٍد، ُثمَّ ِمْن َقَرٍن، َكاَن بِِه َبَرٌص 
ُه، َفإِِن اْسَتَطْعَت  َبرَّ ، َلْو َأْقَسَم َعَل اللِ أَلَ ا َبرٌّ َأ ِمْنُه إاِلَّ َمْوِضَع ِدْرَهٍم، َلُه َوالَِدٌة ُهَو ِبَ َفرَبَ

َأْن َيْسَتْغِفَر َلَك َفاْفَعْل، فاستغِفْر ل، فاستغَفَر لُه«)1(.

ثانياً: اأيها البارُّ ب�الديَك! اأب�شْر بتفريِج الُكُرباِت وا�شتجابِة الدع�اِت

• عن َعْبِد اهللِ ْبِن ُعَمَر بن الـخطاِب n َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ l َيُقوُل: 
»اْنَطَلَق َثَلَثُة نفٍر ِمَّْن َكاَن َقْبَلُكْم َحتَّى َأَواُهُم الـَمبِيُت إىَِل َغاٍر َفَدَخُلوُه، َفاْنَحَدَرْت 
ْخَرِة إاِلَّ  ُه اَل ُيْنِجيُكْم ِمْن َهِذِه الصَّ ْت َعَلْيِهُم الَغاَر، َفَقاُلوا: إِنَّ َصْخَرٌة ِمَن الـَجَبِل، َفَسدَّ
َأْن َتْدُعوا الل تعاىل بَِصالِِح َأْعَملُِكْم«، َقاَل َرُجٌل ِمْنُهْم: »اللهمَّ َكاَن يِل َأَبَواِن َشْيَخاِن 
َكبرَِياِن، َوُكْنُت اَل َأْغبُِق َقْبَلُهاَم َأْهاًل َواَل َمااًل، َفَنَأى يِب َطَلُب الشجِر َيْوًما، َفَلْم ُأِرْح 
اَم َنائَِمنْيِ َفَكِرْهُت َأْن ُأوِقَظُهام َوَأْن  اَم َغُبوَقُهاَم، َفَوَجْدُتُ َعَلْيِهاَم َحتَّى َناَما، َفَحَلْبُت هَلُ
-، َأْنَتِظُر اْستِيَقاَظُهاَم َحتَّى َبَرَق  َأْغبَِق َقْبَلُهاَم َأْهاًل َأْو َمااًل، َفَلبِْثُت -َوالَقَدُح َعىَل َيَديَّ
ُكْنُت  إِْن  اللهمَّ  َغُبوَقُهاَم،  َبا  َفَشِ َفاْسَتْيَقَظا،  بَيُة يتضاَغْوَن عنَد قدمي،  َوالصِّ الَفْجُر، 
ْخَرِة، َفاْنَفَرَجْت َشْيًئا  ا َما َنْحُن ِفيِه ِمْن َهِذِه الصَّ ْج َعنَّ َفَعْلُت َذلَِك اْبتَِغاَء َوْجِهَك، َفَفرِّ

اَل َيْسَتِطيُعوَن الـُخُروَج منُه»)2(.
)1( صحيح: رواه مسلم )2542(.

)2( متفق عليه: رواه البخاري )2272( ومسلم )2743(.



141 البشارات النبوية

ثالثاً: اأيها البارُّ ب�الديك! اأب�شْر فاإن برَّ ال�الدين ُيكفُر الذن�َب العظيمَة.

بِيَّ l َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ! إيِنِّ َأَصْبُت  • َعْن اْبِن ُعَمَر n، َأنَّ َرُجاًل َأَتى النَّ
؟« َقاَل: اَل، َقاَل: »َهْل َلَك ِمْن َخاَلٍة؟«  َذْنًبا َعِظياًم َفَهْل يِل َتْوَبٌة؟ َقاَل: »َهْل َلَك ِمْن ُأمٍّ

َها«)1(. َقاَل: َنَعْم، َقاَل: »َفرِبَّ

َأْن  َفَأَبْت  اْمَرَأًة،  َخَطْبُت  إيِنِّ  َفَقاَل:  َرُجٌل  َأَتاُه  ُه  َأنَّ  ،n َعبَّاٍس  اْبِن  وَعِن   •
َتْنِكَحنِي، َوَخَطَبَها َغرْيِي، َفَأَحبَّْت َأْن َتْنِكَحُه، َفِغْرُت َعَلْيَها َفَقَتْلُتَها، َفَهْل يِل ِمْن َتْوَبٍة؟ 

ْب إَِلْيِه َما اْسَتَطْعَت. ، َوَتَقرَّ ٌة؟ َقاَل: اَل. َقاَل: ُتْب إىَِل اهللِ َعزَّ َوَجلَّ َك َحيَّ َقاَل: ُأمُّ

ِه؟  ُأمِّ َحَياِة  َعْن  َسَأْلَتُه  مِلَ  َعبَّاٍس:  اْبَن  َفَسَأْلُت  َفَذَهْبُت،  يساٍر:  بُن  عطاُء  قاَل 
َفَقاَل: »إيِنِّ اَل َأْعَلُم َعَماًل َأْقَرَب إىَِل اهللِ َعزَّ َوَجلَّ ِمْن بِرِّ اْلَوالَِدِة«)2(.

ولن  هداِء،  وال�شُّ دِّيقنَي  وال�شِّ النَّبيِّنَي  القيامِة مع  ي�َم  فاأنَت  اأب�شْر  ب�الَديك!  البارُّ  اأيها  رابعاً: 

َيجعلََك اللُه جباراً �شقياً.

l، فقال: يا رسوَل اهلل! شهدُت أن ال إله إال اهلل،  النَّبيِّ  • جاَء رجٌل إىل 
وأنك رسوُل اهلل، وصليُت الـخمَس، وأديُت زكاة مايل، وصمُت رمضاَن؟ فقال 
َهَداَء َيَوَم الِقَياَمِة  ِديِقنَي َوالشُّ بِيَّنَي َوالصِّ رسوُل اهلل l: »َمْن َماَت َعَل َهَذا َكاَن َمَع النَّ

َهَكَذا -ونصَب أصبعيه- َما َلْ َيِعقَّ َوالَِدْيِه»)3(.

بينَي  النَّ مع  القيامِة  يوَم  كاَن  والَديِه  َبرَّ  من  أن  الـحديِث:  هذا  من  وُيفهُم 
هداء. ديقنَي والشُّ والصِّ

)1( صحيح: رواه الرتمذي )1904(، وأمحد )13/2(، وابن حبان )435(، والـحاكم )171/4(، ]«صحيح 
الرتغيب والرتهيب» )2504([.

)2( رواه البخاري يف »األدب الـمفرد« )4(.
)3( صحيح: رواه أمحد )523/39-طبعة مؤسسة الرسالة(، وابن أيب خيثمة يف التاريخ )1332(، ]«صحيح 

الرتغيب والرتهيب» )2515([.
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وقاَل تعاىل عن عيسى ابِن مريَم q: )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ( ]مريم[.

لف: )ال تد أحدًا عاّقًا لوالديه إال وجدته جبارًا شقيًا()1(. قاَل بعُض السَّ
خام�شاً: اأيها البارُّ ب�الديك! اأب�شْر فاإن برَّ ال�الديِن �شبٌب لدخ�ِل الـجنة.

ِة،  نَّ اْلَ ِف  َفَرَأْيُتنِي  »نِْمُت،   :l اهللِ  رسوُل  قاَل  قاَلت:   p عائشَة  عن   •
ْعَمِن«،  النُّ ْبُن  َحاِرَثُة  »َهَذا  َقاُلوا:  َهَذا؟«  »َمْن  َفُقْلُت:  َيْقَرُأ،  َقاِرٍئ  َصْوَت  َفَسِمْعُت 

ِه«)2(. « َوَكاَن َأَبرَّ النَّاِس بُِأمِّ ، َكَذاَك اْلرِبُّ َفَقاَل َرُسوُل اهللِ l: »َكَذاَك اْلرِبُّ

جني، وإنه  رداِء m فقال: إن أيب مل يزْل يب حتى زوَّ • وجاَء رجٌل إىل أيب الدَّ
اآلن يأُمرين بطالقها. قال: ما أنا بالذي آمرك أن تُعقَّ والَديَك، وال بالذي آُمرك أن 
ثُتك بام سمعُت من رسول اهلل l، سمعُته  ق امرأتك، غرَي أنك إن شئت حدَّ ُتطلِّ
َدْع.  أو  الباِب إن ِشئَت،  ِة«. فحافظ عىل ذلك  الـَجنَّ َأْبَواِب  َأْوَسُط  »الَوالُِد  يقول: 

قها)3(. قال: فأحسُب عطاًء قال: فَطلَّ

• وهذا رجٌل قال: َأَصْبُت ُذُنوًبا اَل َأَراَها إاِلَّ ِمَن اْلَكَبائِِر، َفَذَكْرُت َذلَِك اِلْبِن 
اُك  ُعَمَر. َقاَل: َما ِهَي؟ ُقْلُت: َكَذا َوَكَذا. َقاَل: َلْيَسْت َهِذِه ِمَن اْلَكَبائِِر، ُهنَّ تِْسٌع: اإْلِْشَ
َماِل  َوَأْكُل  َبا،  الرِّ َوَأْكُل  امْلُْحَصَنِة،  َوَقْذُف  ْحِف،  الزَّ ِمَن  َواْلِفَراُر  َنَسَمٍة،  َوَقْتُل  بِاهللِ، 

اٌد يِف امْلَْسِجِد، َوالَِّذي َيْسَتْسِخُر، َوُبَكاُء اْلَوالَِدْيِن ِمَن اْلُعُقوِق. اْلَيتِيِم، َوإحِْلَ

َة؟ ُقْلُت: إي، واهلل!  نَّ اَر، َوحُتِبُّ َأْن َتْدُخَل اجْلَ َقاَل يِل اْبُن ُعَمَر: َأَتْفَرُق)4( ِمَن النَّ

)1( انظر:  «تفسري ابن كثري» )168/3(.
)2( صحيح: رواه أمحد )151/6( والنسائي يف الكربى )8233( وابن حبان )7014(، ]حمققو الـمسند[.

)3( صحيـح: رواه الرتمـذي )1900(، وابـن حبـان )425(، والـحاكـم )215/2(، واللفـظ البـن حبان، 
]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )2486([.

)4( )أَتْفَرُق( أي: أتاف وتفزع.
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ي. َقاَل: َفَواهللِ! َلْو َأَلْنَت هَلَا اْلَكاَلَم، َوَأْطَعْمَتَها  قال: أحيٌّ والداك؟ ُقْلُت: ِعْنِدي ُأمِّ
َة َما اْجَتَنْبَت الكبائر)1(. نَّ َعاَم، َلَتْدُخَلنَّ اجْلَ الطَّ

• َوَعْن َأيِب ُهَرْيَرَة m َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ l: »َرِغَم َأْنُفُه، ُثمَّ َرِغَم َأْنُفُه، 
ا  ُثمَّ َرِغَم َأْنُفُه«. ِقيَل: َمْن؟ َيا َرُسوَل اهللِ َقاَل: »َمْن َأْدَرَك َوالَِدْيِه ِعْنَد اْلِكرَبِ، َأَحَدُهَ

نََّة«)2(. َأْو ِكَلْيِهَم، ُثمَّ َلْ َيْدُخِل اْلَ

برُّ الوالَديِن شأنُه يف اإلسالِم عظيٌم، وفضُلُه عنَد اهللِ كبرٌي، كيَف ال؟ واهلُل عزَّ 
وجلَّ قرَن برَّ الوالَديِن بعبادتِه، وُشكَرها بُشكِره.

فقاَل تعاىل: ) ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں( ]النساء[. 
وقاَل تعاىل: )ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ( ]لقامن[.

نيا واآلخرة، جعَلني اهلُل  ه لوالَديه عىل سعادِة الدُّ ُل بربِّ فالبارُّ لوالَديه َيتحصَّ
يَن بوالدهيم. وإّياُكم من البارِّ

»ِرَضا   :l قاَل  عليك.  اهللِ  فأبْش بسخِط  لوالَديك!  العاقُّ  أهيا  أنَت  أما   •
بِّ ِف ِرَضا الَوالَِدْيِن، َوَسَخُطُه ِف َسَخَطِهَم«)3(. الرَّ

ا العاقُّ لوالَديَك! أبْش فإن اهلَل ال َينظُر إليَك يوَم القيامة، ولن ُيدِخَلَك  • أهيُّ
َوالـَمْرَأُة  لَِوالَِدْيِه،  الَعاقُّ  الِقَياَمة:  َيَوَم  إَِلْيِهْم  الُل  َيْنُظُر  اَل  «َثَلَثٌة   :l قاَل  َة.  الـجنَّ
الَعاقُّ  َة:  الـَجنَّ َيْدُخُلوَن  اَل  َوَثَلَثٌة  ُيوُث،  َوالدَّ َجاِل،  بِالرِّ َهُة  الـُمَتَشبِّ ّجلُة  الـُمَتَ

اُن بَِم َأْعَطى»)4(. لَِوالَِدْيِه، َوالـُمْدِمُن الـَخْمَر، َوالـَمنَّ
)1( رواه البخاري يف »األدب الـمفرد« )8(.

)2( صحيح: رواه مسلم )2551(.
)3( حسن: رواه الرتمذي )1899(، والبزار )2394(، والـحاكم )168/4(، ولفظ الرتمذي »رضا الرب يف 

رضا الوالد»، ]«السلسلة الصحيحة» )516([.
الـجامـع»  ]«صحيـح   ،)5556( يعـىل  وأبـو   ،)134/2( أمحـد   ،)80/5( النسـائي  رواه  صحيـح:   )4(

.])3071(
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ا العاقُّ لوالديك! أبِش بلعنِة اهللِ قاَل l: »َمْلُعوٌن ِمْن َعقَّ َوالَِدْيِه«. • أهيُّ

.)1(» ĈȼĊɅ ĆǼĈȱǟ Ćȿ ĆȸĆȞĆȱ ĊȸĆȵ ǃǟ ĆȸĆȞĆȱ Ćȿ» :l وقال

فًا وال عداًل. • أهّيا العاقُّ لوالَديك! أبِشْ فإن اهلَل ال يقبُل منَك رَصْ

اٌن،  ، َوَمنَّ ًفا َوال َعْداًل: َعاقٌّ قاَل l: »َثلَثٌة ال يقبُل الُل ِمْنُهْم َيْوَم الِقياَمِة َصْ
ٌب بالَقَدِر«)2(. َوُمَكذِّ

دعا   q جربيَل  ألن  أبدًا،  ُتفِلَح  لن  فإنك  أبِش  لوالَديك!  العاقُّ  ا  أهيُّ  •
َن عىل دعائِه. ووالداك يدُعواِن عليك، واهلُل يستجيُب  عليك، ورسوُل اهلل l أمَّ

هلام فيك.

• َصِعَد النبيُّ l الـمنرَب فقال: »آِمنَي، آِمنَي، آِمنَي«. ثم قال: »َأَتايِن ِجرْبيُل 
َفَأْبَعَدُه الُل ُقْل: آِمنَي  اَر  النَّ َفَدَخَل  َفَمَت  أَبَوْيِه  َأَحَد  َأْدَرَك  َمْن  ّمد!  َيا ُمَ َفَقاَل:   q

َفُقْلُت: آِمنَي«)3(.

: َدْعَوُة اْلَْظُلوِم،  ، اَل َشكَّ ِفيِهنَّ • وقاَل l: »ثَلُث َدَعَواٍت ُمْسَتَجاَباٌت َلُنَّ
َوَدْعَوُة اْلَُساِفِر، َوَدْعَوُة اْلَوالَِدْيِن َعَل َوَلِدِها«)4(.

• أهّيا العاقُّ لوالَديك! اعَلم أنُه كام َتديُن ُتداُن، والـجزاُء من جنِس العمِل؛ 
ُه أبناُؤُه، والعاقُل من اتَّعَظ بَغرِيه،  ُه أوالدُه، ومن عقَّ والديه عقَّ فمن برَّ والديه برَّ

فهذه قصٌص واقعّيٌة من حياِة الّناس:

)1( صحيح: رواه مسلم )1978(.
)2( حسن: رواه ابن أيب عاصم يف السنة )323( والروياين يف مسنده )1204( وعنده »أربع ال ينظر اهلل إليهم« 

وزاد »مدمن مخر« ]«السلسلة الصحيحة» )1785([.
)3( صحيح لغريه: رواه ابن حبان )409(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )996([.

)4( حسـن: رواه البخـاري يف األدب الـمفـرد )32( الرتمـذي )1905 ( وأبـو داود )1536 ( وابـن ماجـه 
)3862( وأمحد )258/2( واللفظ للبخاري ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )3132([.
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لَتعيَش حتَت  إليه  أبوه َضمَّ والدَته  ُتويفِّ  ملا  القّصُة األوىل: »أن أحَد األغنياِء 
َج بامرأٍة  ... تَزوَّ َج هذا الَغنيُّ كنِفه، يقوُم عىل شأهنا... وَيقيض حاجَتها... وملا َتزوَّ
ه ذرعًا... فكاَنت  ال حُتِبُّ إال نفَسها... وال َترى يف الـحياِة إال ذاَتا...وضاَقت بأمِّ
لَزوِجها...  منها  كوى  الشَّ وُتكثُِر  األمور!!...  وعظائِم  بوِر  والثُّ بالَويِل  ُدها  تتوعَّ
واعرتاها  رصٍع...  بَنوباِت  »الـمسكينُة«  األمُّ  وُأصيَبِت  الزمن...  عجلُة  وداَرت 
... وقاَلت  ِد العامِّ وجُة الـَمنحوسُة حالَة التَّمرُّ ملٌم -نوٌع من الـجنوِن- فأعلَنِت الزَّ
َد »الزوُج« البائُس أواًل، ثم استقرَّ  ك... وَتردَّ لزوِجها: لَك أن تتاَر إما أنا وإما أمَّ

ه!! فامذا َفَعَل؟ َص من أمِّ رأيه عىل أن يتخلَّ

األمُّ  فَهَوت  وألقاها...  البيت،  سطِح  عىل  »مظلمٍة«  ليلٍة  يف  بوالدتِه  َصِعَد 
القّتالني  األيام... »وبشِّ  ِت  َمرَّ ماذا؟  ثم  أنفاَسها األخرية!!!  َتلِفُظ  عىل األرِض 
يايل  ه... ويف إحدى اللَّ بأن هللِ سيفًا ال ينام«.. ابتىل اهلُل هذا الّظامِلَ بَنفِس مرِض أمِّ
»الشاتيِة الـمظلمة« َصِعَد عىل َسطِح بيتِه، وألقى بنفِسه من نفِس الـمكاِن الذي 
ا  رهبِّ إىل  لَتطرَي  األخرية...  أنفاَسه  َيلِفُظ  األرِض  عىل  فَهوى  منه...  والدَته  ألقى 

ڌ  ڌ  )ڍ  العمل«  جنِس  من  »والـجزاُء  الـجباُل.  به  تنوُء  ما  اآلثاِم  من  حاملًة 
ڎ ڎ ڈ ڈ( ]النازعات[.

حراِء لَيذَبحُه، فلام همَّ بذبِح أبيه، قاَل  القصة الثانية: أخَذ عاقٌّ والَدُه إىل الصَّ
خرة، فسألُه ابنه ملاذا عنَد هذه  ! إن كنَت فاعاًل فاذَبحني عنَد هذه الصَّ له أبوه: يا بنيَّ
خرِة. َنعْم واهلل!  خرِة بالّذاِت؟ فقال له أبوه: ألين ذبحُت والدي عنَد هذه الصَّ الصَّ

كام تديُن تدان، والـجزاُء من جنِس العمل، وال َيظِلُم ربُّك أحدًا.

عباَد الل! ما هي الُبشى السابعُة التي َبشَّ هبا النَّبيُّ l أصحاَبه وأّمَته؟ هذا 
الذي سَنعِرُفه يف الـُخطبِة القادمِة -إن شاَء اهلُل تعاىل- إن كاَن يف الُعمِر بقّية.
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تب�شريه l للم�شلحني ب�شعادة الدنيا واالآخرة)1(
عباَد الل! يقوُل اهلُل عزَّ وجلَّ يف كتابِه: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

پ پ ڀ ڀ( ]اإلرساء[. 
ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  سبحانه:  ويقوُل 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ( ]الفرقان[.
موعُدنا يف هذا اليوِم -إن شاَء اهلُل تعاىل- مَع موعظٍة جديدٍة من سلسلِة الـمواعِظ 
التي بعنوان: اللؤلُؤ والـمرجاُن من َقصِص القرآن ... دروٌس وعظاٌت وعرٌب، والتي 

ِة نبيِّنا وحبيبِنا حممٍد l، أتدروَن ما هي يا عباَد اهلل؟ ُم فيها عن قصَّ َنتكلَّ

ريِة  إهنا: البشاراُت النَّبويُة التي سَنقِطُفها -إن شاَء الُل تعاىل- من دراستِنا للسِّ
نيا والخرة. النَّبوّيِة الَعِطرة، أال وهي: َتبشرُيه l للُمصِلحنَي بسعادِة الدُّ

نقيُض  والّصالـُح  الفساِد،  نقيُض  والّصالُح  اإلفساِد،  نقيُض  اإلصالُح 
الفاسِد، والـمصلُح نقيُض الـمفسِد.

قاَل  الّصالـِح،  من  والفاسَد  امُلصلح،  من  الـمفسَد  َيعَلُم  وجلَّ  عزَّ  واهلُل   •
جب  )يئ  تعاىل:  وقاَل  ]البقرة:220[.  ٹ(  ٿ  ٿ  ٿ  )ٿ  تعاىل: 

حب خب( ]يونس[.

اهلُل عزَّ وجلَّ  هبم  الـُمصلِحنَي كذَّ الـمنافقوَن أهنم من  عى  ادَّ ولذلك عنَدما 
وَفضَحهم.

)1( هذه الـخطبة وما بعدها كانت بسبب الثورات واملظاهرات واخلروج عىل والة األمر يف بالد املسلمني.
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ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  )ک  تعاىل:  قاَل 
ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ( ]البقرة[.

• واهلُل عزَّ وجلَّ ُيِبُّ الـُمصِلحنَي وال ُيبُّ الـُمفسِديَن، وُيِبُّ اإلصالَح 
وال ُيبُّ الفساد.

قاَل تعاىل: )ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب( ]القصص[.

)ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  وقاَل تعاىل: 
ۈئ ۈئ ېئ( ]القصص[.

وقاَل تعاىل: )ڑ ڑ ک ک ک( ]البقرة[. وقاَل تعاىل: )حج مج جح 
مح جخ( ]الـامئدة[.

• واهلُل عزَّ وجلَّ ُينجي الـُمصلِحنَي وهُيِلُك الـُمفسِديَن

ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  )ۉ  تعاىل:  قاَل 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
خب(  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  یی  ی 

]هود[.

ومن االأمثلة على هالك الـمف�شدين

1- فرع�ُن كان من الـُمف�شِديَن يف االأر�ِس فاأهلَكُه اللُه ومن مَعه

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  )ے  تعاىل:  قاَل 
فانُظروا  ]القصص[  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ( 

. كيَف أهَلكُه اهلل عزَّ وجلَّ

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  )ڻ  تعاىل:  قاَل 
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ہ ھ ھ( ]القصص[.
2- قاروُن كاَن من الـُمفسِديَن يف األرِض فأهلَكه اهلُل تعاىل.

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ   ( تعاىل:  قاَل 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى 

ٻ  حبٱ  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( ]القصص[. فانظروا كيف أهلَكُه 

. اهلل عزَّ وجلَّ

قاَل تعاىل: )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ( ]القصص[.

3- قوُم عاٍد وثموَد، أفَسدوا يف األرِض فأهلَكهم اهلُل.

قاَل تعاىل: )ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ 
ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ 

گ( ]الفجر[.
هبالِك  َنتِِّعَظ  أن  وجلَّ  عزَّ  اهلُل  أمَرنا  ولذلَك  بَغرِيه.  اتَّعَظ  من  والعاقُل 

الـُمفسِديَن.

تعاىل:  وقاَل  ]النمل[.  ڀ(  ڀ  ڀ  ڀ  پ  )پ  تعاىل:  قاَل 
)ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ( ]األعراف[.
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عن  وهناُهم  َرهم  وحذَّ باإلصالِح،  أمَرهم  بعبادِه  اهللِ  رمحِة  ومن  الل!  عباَد 
الَفساد

قاَل تعاىل: )ہ ھ ھ ھ ھ ے( ]األعراف[.

وقاَل تعاىل: )ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ( ]األعراف:56[.

وقاَل تعاىل: )ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ( ]األنفال:1[.

وقاَل تعاىل: )ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ( ]الـحجرات:10[.

من  الّناَس  روَن  وُيذِّ لإلصالِح،  رسَلُه  أرسَل  بعبادِه  سبحاَنه  رمحتِه  ومن   •
اإلفساد.

ژ  ڈ  ڈ  )ڎ  لَقوِمه:  يقوُل   q شعيٌب  فهذا   •
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ( ]األعراف[.

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  )ۈ  أيضًا:  هلم  ويقوُل 
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ( ]هود[.
)ہ ہ ہ ہ ھ ھ  يقوُل ألخيه هاروَن:   q • وهذا موسى 

ھ ھ ے( ]األعراف[.
روَن  فرُسُل اهللِ مجيعًا ومن َسَلَك سبيَلهم ُيصِلحوَن ويأمروَن باإلصالِح، وُيذِّ

الّناَس من الَفساِد واإلفساِد.

وهناَك من الّناِس يف كلِّ زماٍن ومكاٍن، ال أقوُل إهنم َيصطادوَن يف الـامِء الَعكِر، 
الّناَس أهنم ُمصِلحوَن،  فَيخَدعوَن  فيه؛  لَيصطادوا  الـامَء  روَن  ُيعكِّ أقوُل إهنم  وإنام 
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لَنكوَن  الّناِس. واهلُل عزَّ وجلَّ أخرَبنا يف كتابِه عن هؤالِء  أَفسُد  الـحقيقِة هم  ويف 
منُهم عىل َحذٍر.

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  )ڃ  تعاىل:  قاَل 
کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ 
ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

ڻ ڻ ڻ ۀ( ]البقرة[.
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  )ڦ  تعاىل:  وقاَل 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ      چ                                            چ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں( ]البقرة[.
للُمسِلمنَي يف كلِّ مكاٍن  أقوُل  الَنِصيَحُة«  »اْلِديُن   :l • وانطالقًا من قولِه 

ُحّكامًا وحَمكوِمنَي: اإلصالُح أنواٌع، واإلفساُد أيضًا أنواٌع.

يف  إفساٌد  الُكفِر  إىل  والّدعوُة  األرِض،  يف  إصالٌح  اإليامِن  إىل  عوُة  فالدَّ
األرِض.

يف  إفساٌد  الشك  إىل  عوُة  والدَّ األرض،  يف  إصالٌح  الّتوحيد  إىل  عوُة  والدَّ
األرِض.

يف  إفساٌد  البدعِة  إىل  عوُة  والدَّ األرض،  يف  إصالٌح  السنِة  إىل  عوُة  والدَّ
األرِض.

الُفرقِة  إىل  والدعوُة  األرض،  يف  إصالٌح  واالعتصام  اإلحتاِد  إىل  عوُة  والدَّ
واالختالِف إفساٌد يف األرِض.
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والـمحافظُة عىل أرواِح اآلمننَِي إصالٌح يف األرض، وقتُل األبرياِء والتَّفجرُي 
واإلرهاُب إفساٌد يف األرض.

البالد  بأمن  البالِد إصالٌح يف األرض، والعبُث  والـمحافظُة عىل األمِن يف 
إفساٌد يف األرض.

واألمُر بالـَمعروِف والنَّهُي عن الـُمنكِر إصالٌح يف األرِض، واألمُر بالـُمنكِر 
والنَّهُي عن الـمعروِف إفساٌد يف األرض.

نوُب  الّصالـحُة إصالٌح يف األرِض، والـَمعايص والذُّ والّطاعاُت واألعامُل 
إفساٌد يف األرض.

• واهلُل عزَّ وجلَّ يقوُل: )ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب( 
]الروم:41[.

فمن قاَل: إن الفساَد ظهَر يف األرِض بام كسَبت أيدي والِة األمِر فقط، فقد 
عّيِة فقد جاَر وَظَلَم أيضًا،  جاَر وظلَم، ومن قال: إن الفساَد ظَهَر بام َكسَبت أيدي الرَّ
عّيِة،  فالفساُد إذا ظهر يف األرض فيكوُن بسبِب الـحاكِم والـمحكوِم، الّراعي والرَّ
عّيُة َتتَّقي  والواجُب عىل الـجميِع أن َيتوبوا إىل اهللِ؛ الّراعي َيتَّقي اهلَل يف رعّيتِه، والرَّ

اهلَل يف راعيها.

نوِب،  َر يف نزولِه عىل الّناِس فهو بسبِب الـمعايص والذُّ فها هو الـمطر إذا تأخَّ
َر بَسبِب فساِد الّراعي، وال يوُز أيضًا أن يقوَل  فال َيوُز ألحٍد أن يقوَل: إن الـمطَر تأخَّ
ُر الـَمطُر بَسبِب الَفساِد من الـَجميع،  عّيِة، وإنام يتأخَّ َر بَسبِب فساِد الرَّ إن الـمطَر تأخَّ
فإذا َرَجعوا مجيعًا إىل اهلِل عزَّ وجلَّ باإليامِن الّصادِق والَعمِل الّصالـِح والّتوبِة النَّصوِح 

امِء واألرِض، وعاشوا يف أمٍن وأماٍن. َنزَلت عليهم الرَبكاُت من السَّ
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ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  قاَل 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ( ]األعراف[.

ذاُت  وإصالُح  األرض،  يف  اإلفساد  من  الوالدين  وعقوُق  الرحِم،  وقطيعُة 
البني من اإلصالح يف األرض.

وكالُمنا يف هذا اليوِم -إن شاَء اهلُل تعاىل- سيكوُن عن إصالِح ذاِت الَبني؛ 
ين. عَر وإنام حَتِلُق الدِّ ألن فساَد ذاِت البني هي الـحالقة، ال أقول: حَتِلُق الشَّ

هم  ُ • والذيَن ُيصِلحوَن يف األرِض عامًة، وُيصلحوَن ذاَت الَبنِي خاّصًة ُيبشِّ
تِه بام ييل: م يف كتابِه، ورسوهُلم l يف سنَّ رهبُّ

ْر باالأجِر العظيِم عنَد اللِه -العظيم- اأوالً: اأيُّها الـم�شلُح! اأب�شِ

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ( تعاىل:  قاَل 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڤ( ]النساء[.

مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  )ىئ  تعاىل:  ــاَل  وق
ىئ يئ( ]األعراف[.

ثانياً: اأيها الـم�شلُح! اأب�شْر برحمِة الله يف الدنيا واالآخرة.

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  )ڳ  تعاىل:  قــاَل 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

ې ې ې ې( ]الـحجرات[.
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ثالثاً: اأيها الـم�شلُح! اأب�شْر فاإنَّ اإ�شالَح ذاِت البني جتارٌة رابحٌة ُيحبُّها الله عزَّ وجلَّ

اَرٍة؟« قال: بىل. قال: »ِصْل َبنْيَ النَّاِس  قاَل l أليب أيوَب: »َأال َأُدلََّك َعَل ِتَ
ْب َبْيَنُهْم َإَذا َتَباَعُدوا«)1(. إَِذا َتَفاَسُدوا، َوَقرِّ

َك َعل َصَدَقٍة  l: »َيا َأَبا َأيُّوب! َأال َأدلُّ وقاَل أبو أيوَب: قاَل يل رسوُل اهللِ 
 :l ها الُل َوَرُسوُلُه؟ ُتْصِلُح َبنْيَ النَّاِس إَِذا َتَباَغُضوا َوَتَفاَسُدوا«. ويف روايٍة، قاَل ُيِبُّ
قاَل: قلُت: بىل بأيب أنَت وأّمي! قاَل:  »أال أُدلُّك عل صدقٍة ُيبُّ الُل موِضَعها؟» 

ا َصَدَقٌة ُيِبُّ الَل َمْوِضَعَها»)2(. َ »ُتْصِلْح َبنْيَ النَّاِس؛ َفإِنَّ
رابعاً: اأيها الـم�شلح! اأب�شْر فاإن اإ�شالح ذات البني اأف�شُل من ن�افِل العباداِت.

َدَقِة؟«،  َوالصَّ لِة  َوالصَّ َياِم  الصِّ َدَرَجِة  ِمْن  بَِأْفَضَل  ُكْم  ُأْخرِبُ «َأال   :l قال 
َأُقوُل  اَل  الـَحالَِقُة،  ِهَي  الَبنْيِ  َذاِت  َفَساَد  َفإِنَّ   ، الَبنْيِ َذاِت  َقاَل: »إِصَلُح  َبىَل،  َقاُلوا: 

يَن»)3(. ِلُق الدِّ َعَر، َوَلِكْن َتْ ِلُق الشَّ َتْ
خام�شاً: اأيها الـم�شلُح! اأب�شْر فاإن اإ�شالَح ذات البني من اأف�شل االأعمال.

، َوُخُلٍق جائٍز  َلِة، َوَصلِح َذاِت الَبنْيِ قاَل l: «َما ُعِمَل شٌء َأْفَضُل ِمْن الصَّ
َبنْيَ الـُمْسِلمنَي»)4(.

)1( حسـن لغريه: رواه الطيالس )598( من حديث أيب أيوب، والبزار من حديث أنس )6633( ]«صحيح 
الرتغيب والرتهيب» )2818([.

)2( حسن لغريه: رواه عبد بن محيد )232(، والطرباين يف »الكبري« )3922(، ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» 
.])2820(

)3( صحيح: رواه أبو داود )4919(، والرتمذي )2509(، وأمحد )444/6(، ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» 
.])2814(

)4( حسن: رواه األصبهاين، وابن عساكر )265/52(، ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )2816([.
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�شاد�شاً: اأيها الـم�شلُح! اأب�شْر فاإن اإ�شالح ذات البني من اأف�شل ال�شدقات.

ْمُس،  قاَل l: »ُكلُّ ُسَلَمى)1( ِمَن النَّاِس َعَلْيِه َصَدَقٌة، ُكلُّ َيْوٍم َتْطُلُع ِفيِه الشَّ
َيْعِدُل َبنْيَ ااِلْثَننْيِ َصَدَقٌة)2(»)3(.

الـُمفسِديَن، وُكن  تُكن من  الـُمصِلحني، وال  دائاًم من  الـمسلُم!  ا  أهيُّ فُكن 
 :l ِمغالقًا للخري؛ كام قاَل ِّ ، وال تُكن ِمفتاحًا للشَّ ِّ دائاًم ِمفتاحًا للَخري ِمغالقًا للشَّ
 ِّ ، ِوإِنَّ ِمْن النَّاِس َناسًا َمَفاتِيَح للشَّ ِّ »إنَّ ِمَن النَّاِس َناسًا َمَفاتِيَح للَخرْيِ َمَغالِيَق للشَّ
ِلْن َجَعَل الُل  َوَوْيٌل  َيَدْيِه،  الـَخرْيِ َعَل  َمَفاتِيَح  الُل  ِلَْن َجَعَل  َمَغالِيَق للَخرْيِ، َفُطوَبى 

ِّ َعَل َيَدْيِه«)4(. َمَفاتِيَح الشَّ

الـُمصلِحنَي،  وإّياُكم من  أن يعَلني  الَعظيِم  الَعرِش  العظيَم ربَّ  اهلَل  نسأُل 
، إنه ويلُّ ذلَك والقادُر عليه. وَيعَلني وإّياُكم مفاتيَح خرٍي مغاليَق شٍّ

أهيا السلمون! اإلصالُح عمُل األنبياء

ېئ(  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  )ۆئ   :q ُشعيٍب  لساِن  عىل  تعاىل  قاَل 
]هود:88[.

 ) ٿ  )ٺ  تعاىل:  قاَل  خرٌي،  ُه  ُكلُّ الــشِع  عىل  القائُم  لُح  والصُّ
]النساء:128[.

وإصالُح ذاِت الَبنِي من أجلِّ الُقُرباِت وأفضِل الطاعاِت، وذلَك ألنُه َيعَمُل 
فإن شياطنَي  الشيطاُن،  ُه  ُيبُّ وهذا ال  واالجتامِع،  اِد  واالحتِّ والـموّدِة  ِة  الـَمحبَّ عىل 

)1( )كل سالمى( أي: كل مفصل.
)2( )يعدُل بني االثنني( أي: يصلح بينهام.

)3( متفق عليه: رواه البخاري )2989(، ومسلم )1009(.
)4( حسن: رواه ابن ماجه )237(، وابن أيب عاصم يف «السنة» )297(، وابن عدي يف «الكامل» )197/6(، 

]«صحيح الـجامع» )2223([.
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ِة: من َزوَجنِي أو صديَقنِي  اإلنِس والـجنِّ َيعملوَن ليَل وهناَر عىل التَّفريِق بني األحبَّ
أو جاَريِن أو أخَويِن.

وَن ِف َجِزيَرِة اْلَعَرِب، َوَلِكْن  ْيَطاَن َقْد َأيَِس َأْن َيْعُبَدُه اْلَُصلُّ قاَل l: »إِنَّ الشَّ
ِف التَّْحِريِش َبْيَنُهْم«)1(.

وقاَل l: »خياُر عباِد اللِ الذين إذا ُرؤوا ُذِكَر الُل، وشاُر عباِد اللِ الـمشاؤون 
قون َبني األحبِة، الَباغون للرُبآِء العيَب«. ويف رواية: »الـُمْفسدوَن  بالنميمِة الـمفرِّ

بنَي األحبِة«)2(.

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  )ٺ  يقول:  وجلَّ  عزَّ  واهلل  ال؟  كيَف 
ٹ( ]الـامئدة:91[.

والَبغضاُء  الُفرقُة  وقَعِت  فإذا  معصومًا،  ليَس  نيا  الدُّ هذه  يف  مّنا  واإلنساُن 
ديِق وصديِقه،  جِل وجارِه، أو بنَي الصَّ الرَّ جِل وزوجتِِه، أو بنَي  الرُّ حناُء بنَي  والشَّ

ُع. أو بنَي الـحبيِب وحبيبِه، جاَء الشَّ

لِح لَيفوَز باألجِر العظيم. ثُّ كاًل من الـُمتخاصَمنِي أن ُيباِدَر بالصُّ • َيُ

ُجَر َأَخاُه َفْوَق َثَلِث َلَياٍل؛ َيْلَتِقَياِن، َفُيْعِرُض َهَذا  قاَل l: »اَل َيِلُّ ِلُْسِلم َأْن هَيْ
َلِم«)3(. ا الَِّذي َيْبَدُأ بِالسَّ ُهَ َوُيْعِرُض َهَذا، َوَخرْيُ

وَقاَل l: »ُتْعَرُض اأَلْعَمُل -أي: أَعاْمُل الِعَباِد- ِف ُكلِّ اْثَننْيِ َوَخِيِس -أي: 
ُك بِاللِ َشْيًئا، إاِلَّ اْمَرءًا َكاَنْت َبْيَنُه َوَبنْيَ  عىل اهللِ تعاىل- َفَيْغِفُر الُل لُِكلِّ اْمِرٍئ اَل ُيْشِ

َأِخيِه َشْحَناُء، َفَيُقوُل:  َأْنِظرا َهَذْيِن َحتَّى َيْصَطِلَحا«)4(.
)1( صحيح: رواه مسلم )2812(.

)2( حسـن لغـريه: رواه أمحـد )459/6(، وعبد بـن محيد )1580(،البخـاري يف «األدب الـمفـرد» )323( 
]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )2824([، والزيادة هي لإلمام أمحد وغريه وهي زيادة حسنة.

)3( متفق عليه: رواه البخاري )6237( ومسلم )2560(.
)4( صحيح: رواه مسلم )2565(.
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الَفجوُة  واتَّسَعِت  هواُه،  واّتبَع  رأَسُه  الـُمتخاصَمنِي  من  ُكلٌّ  َرِكَب  فإن   •
ِل  بالتَّدخُّ الـمسلِمنَي  يأمُر  ُع  الشَّ جاَء   ، الشُّ واسَتفحَل  الـِخصاُم  واشتدَّ  بيَنهام، 

بيَنهام. لِح  للصُّ

قاَل تعاىل: )ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ( ]األنفال:1[.

وقاَل تعاىل: )ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ( ]الـحجرات:10[.

ڇ  ڇ  ڇ  )ڇ  الـُمتخاِصَمني:  وَجنِي  الزَّ حقِّ  يف  تعاىل  وقاَل 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

گ گ گ گ( ]النساء[.
يف  للُمصلِحنَي  َص  رخَّ أن  البني  ذاِت  إصالِح  عىل   l حرِصِه  من  وَبَلَغ 

الَكذِب للوصوِل إىل اإلصالِح.

َيُقوُل  َأْو  ا،  َخرْيً َفَيْنِمي  النَّاِس،  َبنْيَ  ُيْصِلُح  الَِّذي  اُب  الَكذَّ »َلْيَس   :l فقاَل 
ا«)1(. وكاَن l َيذهُب بنفِسه لُيصِلَح بنَي الـُمتخاصِمنَي. َخرْيً

بِالـِحَجاَرِة،  َتَراَمْوا  َحتَّى  اْقَتَتُلوا  ُقَباٍء  َأْهَل  َأنَّ   :m َسْعٍد  ْبِن  َسْهِل  َعْن   •
َفُأْخرِبَ َرُسوُل اهللِ l بَِذلَِك، َفَقاَل: »اْذَهُبوا بَِنا ُنْصِلُح َبْيَنُهْم«)2(.

َعَلْيِه  َلُه  َكاَن  َدْيًنا  َأيِب َحْدَرٍد  اْبَن  َتَقاَض  ُه  َأنَّ  ،m َمالٍِك  ْبِن  َكْعِب  • وعن 
اَم َحتَّى َسِمَعُهام َرُسوُل اهللِ  يِف َعْهِد رسوِل اهلل l يِف الـَمْسِجِد، َفاْرَتَفَعْت َأْصَواُتُ
ُحْجَرتِِه،  ِسْجَف)3(  َكَشَف  َحتَّى   l اهلل  رسوُل  إَِلْيِهاَم  َفَخَرَج  َبْيتِِه،  يِف  َوُهَو   l
إَِلْيِه  َفَأَشاَر  َرُسوَل اهللِ!  َيا  ْيَك!  َلبَّ َقاَل:  َكْعُب!«  »َيا  َفَقاَل:  َمالٍِك  ْبِن  َكْعَب  َوَناَدى 

)1( متفق عليه: رواه البخاري )2692(، ومسلم )2605(. 
)2( صحيح: رواه البخاري )2693(.

)3( )َسْجَف( أي: سرتها.
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ْطَر ِمْن َدْينَِك، َقاَل َكْعُب: َقْد َفَعْلُت َيا َرُسوَل اهللِ! َقاَل َرُسوُل اهلَل  بَِيِدِه َأْن َضِع الشَّ
l: »ُقْم َفاْقِضِه»)1(.

فكونوا يا عباَد اهللِ من الـُمصلِحنَي وال تكونوا من الـُمفسِديَن.

َ هبا رسوُل اهللِ l أصحاَبُه وأمتُه؟  عباَد اللِ! ما هي البشى الّثامنُة التي بشَّ
ٌة. هذا الذي سَنعِرُفه -إن شاَء اهلَل تعاىل- يف الـُجمعِة القادمِة إن كاَن يف الُعمِر بقيَّ

)1( متفق عليه: رواه البخاري )457(، ومسلم )1558(.
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تب�شريه l الأهِل العلِم ب�شعادة الدنيا واالآخرة
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  )ڀ  كتابِه:  يف  وجلَّ  عزَّ  اهلُل  يقوُل  اللِ!  عباَد 
ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڄڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ 

ڇ ڇ ڇ( ]األحزاب[.
ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  )ۈ  سبحاَنه:  ويقوُل 

ۉ ې ې ې ې ى ى( ]الفتح[.

سلسلِة  من  جديدٍة  موعظٍة  مَع  تعاىل-  اهلُل  شاَء  -إن  اليوِم  هذا  يف  موعُدنا 
الـمواعِظ التي بعنوان: اللؤلُؤ والـمرجان من قصص القرآن دروٌس وعظاٌت وعرٌب 

ُم فيها عن قّصِة نبيِّنا وحبيبِنا حمّمٍد l، أتدروَن ما هي يا عباَد اهللِ؟ والتي نتكلَّ

إهنا: البِشاراُت النَّبوّيُة التي سَنقِطُفها -إن شاَء الُل تعاىل- من دراستِنا للّسريِة 
نيا والخرة. النَّبوّيِة الَعِطرة. أال وهي: تبشرُيه l ألهِل العلِم بسعادة الدُّ

نِة، علُم الوحَينِي،  ، علُم الكتاِب والسُّ عيُّ • العلُم الذي َنقِصُدُه هو العلُم الشَّ
.o حابُة قاَل اهلُل، قاَل رسولُه l، قاَل الصَّ

• العلُم هو الذي ُيورُث صاحَبُه الـخشيَة من اهلل. قاَل تعاىل: ) ۋ ۋ ۅ 
ۅ ۉ ۉ( ]فاطر:28[.

• العلُم هو الذي أمَر اهلُل رسوَلُه l أن يسألُه الـمزيَد منُه. قاَل تعاىل: )ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ( ]طه[.
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ًبا، َوَعَمًل  فكاَن l ُيكثُر من دعائِِه: »اللهمَّ إيِنِّ َأْسَأُلَك ِعْلًم َناِفًعا، َوِرْزًقا َطيِّ
ُمَتَقبًَّل«)1(.

َوِزْديِن  َيْنَفُعنِي،  َما  ْمنِي  َوَعلِّ ْمَتنِي،  َعلَّ بَِم  اْنَفْعنِي   ! »اللهمَّ  :l ويقوُل 
ِعْلًم«)2(.

l العلُم الذي امَتنَّ اهلُل به عىل رسولِِه •

فقاَل تعاىل: )ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 
ی ی ی جئ حئ مئ ىئ( ]النساء[.

l العلُم الذي هو مرياُث حممٍد •

قاَل l: »َأاَل إيِنِّ ُأوتَِيُت اْلِكَتاَب َوِمْثَلُه َمَعُه«)3(. -أي القرآَن والسنَة-.

ا: ِكَتاَب الَل، َوُسنَّتِي«)4(. وا َبْعَدُهَ وقاَل l: »َتَرْكُت ِفيُكْم َشْيَئنْيِ َلْن َتِضلُّ

l نُة مرياُث حممٍد • الكتاُب والسُّ

أهَل  يا  فقال:  عليها  َفوقَف  الـمدينِة  بسوِق  مرَّ  أنه   m هريرَة  أيب  عن   •
 l ِالسوِق! ما أعَجَزُكم! قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك مرياُث رسوِل اهلل
ُيقَسُم، وأنتم ها هنا؛ أال تذهبوَن فتأخذوَن نصيَبُكم منه؟ قالوا: وأين هو؟ قال: يف 
الـمسجِد، فَخَرجوا رِساعًا، ووقف أبو هريرة هلم حتى رجعوا، فقال هلم: ما لكم؟ 

)1( صحيـح: رواه ابـن ماجه )925(، والنسـائي يف »الكربى« )9930(، وأمحـد )294/6 (، ]»صحيح ابن 
ماجه» )753([.

)2( حسـن: رواه الرتمـذي )3599(، وابـن ماجـه )251(، مـن حديـث أيب هريـرة، والنسـائي يف الكـربى 
)7868(، والـحاكم )690/1(، من حديث أنس، ]«السلسلة الصحيحة» )3151([

)3( صحيـح: رواه أبـو داود )4604(، وأمحـد )130/4(، والطـرباين يف الكبـري )283/20(، ]«صحيـح 
الـجامع» )2643([.

)4( صحيـح: رواه البـزار )8993(، والدارقطنـي )245/4(، والبيهقـي يف سـننه )114/10(، ]«صحيـح 
الـجامع» )2937([.
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فقاَل  ُيقَسُم!  فيه شيئًا  نَر  فلم  فيه،  الـمسجد فدخلنا  أتينا  أبا هريرة! قد  يا  فقالوا: 
وَن، وقومًا  هلم أبو هريرة: وما رأيتُم يف الـمسجِد أحدًا؟ قالوا: بىل؛ رأينا قومًا ُيَصلُّ
َيقرؤوَن القرآَن، وقومًا يتذاكروَن الـحالَل والـحراَم، فقال هلم أبو هريرة: ويُكم! 

.)1(l فذاك مرياُث حممد

عيُّ هو الذي َتعِرُف به ربَّك الذي َخلَقك، وَتعِرُف به نفَسك. • العلُم الشَّ

ِك، واهُلدى من  • العلُم الذي تعرُف به اإليامَن من الُكفِر، والتَّوحيَد من الشِّ
َة من البدعِة، والـحالَل من الـحراِم. نَّ الِل، والسُّ الضَّ

لطاِن. • العلُم الذي هو أفضُل من الـامِل والـجاِه والسُّ

• قاَل عيلٌّ بُن أيب طالٍب m لِرُجٍل ِمن أصحابِه: يا ُكَمْيُل: »اْلِعْلُم َخرْيٌ ِمَن 
ُكوٌم َعَلْيِه، واْلَاُل  ُرُس الـَمَل، َواْلِعْلُم َحاِكٌم َواْلَاُل َمْ ُرُسَك َوَأْنَت َتْ اْلَاِل؛ اْلِعْلُم َيْ

ُتْنِقُصُه اْلَنَفَقُة، َواْلِعْلُم َيْزُكو بِاإِلْنَفاِق«)2(.

• وقاَل والٌد لولده: )يا بنّي: عليك بالعلم فإنك إن افتقرَت كان لك مااًل، 
وإن استغنيت كان لك مجااًل(.

نيا فعليَك بالعلِم، وإذا أردَت اآلخرَة  لِف: )إذا أردَت الدُّ • وقاَل بعُض السَّ
نيا واآلخرَة فَعليَك بالعلم(. فعليَك بالعلِم، وإذا أردَت الدُّ

لِف أيضًا: )ليَس يشٌء أعزَّ من العلِم، الـملوُك حّكاٌم عىل  • وقاَل بعُض السَّ
الّناِس، والُعلامُء حّكاٌم عىل الـٌملوك( )3(.

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  )ۓ  يقول:  وجلَّ  عزَّ  واهلل  ال؟  كيَف 

)1( رواه الطرباين يف األوسط )1429(.
)2( رواه أبو نعيم يف حلية األولياء )80/1( وابن عبدالرب يف »جامع بيان العلم وفضله« )75/1(.

)3( »تذكرة السامع والـمتكلم« )ص10(.



161 البشارات النبوية

ۆ ۆ ۈ( ]يوسف[.
واحتاَج الـَمِلُك إىل يوسَف q وهو سجنٌي يف داخل السجن.

وساَد الـحسُن البريُّ البرَة بعلمه. دخل رجٌل البرَة فسأَل، َمن َسيُِّد 
قالوا: استغنى عن  . قال: وبام سادهم؟  البريُّ الـحسُن  لُه:  فقالوا  البلدة؟  هذه 

دنياُهم واحتاجوا لعلِمه، فسادهم.

م يف كتابِه، ورسوهُلم l يف  هم رهبُّ ُ أمة اإلسالم! أما أهُل العلِم الذين ُيبشِّ
تِه َفُهم: ُسنَّ

اأوالً: الذين اأمر اللُه عزَّ وجلَّ بطاعتهم

قاَل تعاىل: )ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی( ]النساء:59[.

وَن يف أويل األمِر، فمنهم من قال: هم األمراُء، ومنهم  وقد اختلَف الـُمفسِّ
من قال: هم الُعلامء. والّراجح أهنم هم اأُلمراُء والُعلامء.

اَم ُيَطاُعوَن  َمَراَء إنَّ ِة -رمحه اهلل-: )َوالتَّْحِقيُق َأنَّ اأْلُ يقول اإلماُم ابن قيِِّم الـجوزيَّ
يِف  َتُكوُن  اَم  إنَّ اَعَة  الطَّ َفإِنَّ  اْلُعَلاَمِء؛  لَِطاَعِة  َتَبٌع  َفَطاَعُتُهْم  اْلِعْلِم؛  بُِمْقَتىَض  َأَمُروا  إَذا 
َمَراِء  ُسوِل، َفَطاَعُة اأْلُ امْلَْعُروِف َوَما َأْوَجَبُه اْلِعْلُم، َفَكاَم َأنَّ َطاَعَة اْلُعَلاَمِء َتَبٌع لَِطاَعِة الرَّ
َمَراِء، َوَكاَن النَّاُس  َتَبٌع لَِطاَعِة اْلُعَلاَمِء، َوَلـامَّ َكاَن ِقَياُم اإْلِْساَلِم بَِطائَِفَتْي اْلُعَلاَمِء َواأْلُ

ا()1(. ، َوَفَساُدُه بَِفَساِدِهَ ائَِفَتنْيِ ْم َتَبًعا، َكاَن َصاَلُح اْلَعامَلِ بَِصاَلِح َهاَتنْيِ الطَّ ُهْم هَلُ ُكلُّ
ثانياً: اأهُل العلِم الذين اأوجَب اللُه على النا�ِس الرج�َع اإليهم و�ش�ؤالَهم عما اأُ�شكَل عليهم.

قاَل تعاىل: )ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ( ]النحل[.

نا -جلَّ وعال- عباَدُه أن يسألوا أهَل العلِم  يف موضَعنِي من كتاِب اهللِ يأمُر ربُّ

)1( »إعالم الـموقعني« )10/1(.
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األموَر  وَيِزنوَن  رسوُلُه(  وقال  اهلُل،  )قال  بـ  ُييبوَن  العلِم  أهَل  ألن  وذلك  فقط، 
.o حابِة ِة وَفهِم الصَّ نَّ بميزاِن الكتاِب والسُّ

َيسألوَن  أهنم  يرى   - ريبِّ َرحِم  من  -إال  الّناِس  من  كثرٍي  أحواِل  يف  والناظُر 
وا  فنَي والـحركيِّنَي والتَّكفرييِّنَي وأهَل األهواِء والـمبتدعَة فَضلُّ الـُمفّكريَن والـُمَثقَّ

وأضّلوا.

وقد أخرَبنا النَّبيُّ l عن ذلَك فقاَل: »إِنَّ الل َتَعاىَل اَل َيْقبُِض الِعْلَم اْنتَِزاًعا 
َذ النَّاُس  َ َيْنَتِزُعُه ِمَن الِعَباِد، َوَلِكْن َيْقبُِض الِعْلَم بَِقْبِض الُعَلَمِء، َحتَّى إَِذا َلْ ُيْبِق َعاِلًا اتَّ

وا«)1(. وا َوَأَضلُّ ااًل، َفُسئُِلوا َفَأْفَتْوا بَِغرْيِ ِعْلٍم، َفَضلُّ ُرُؤوسًا ُجهَّ

ِمْن  اْلِعْلُم  َأَتاُهُم  َما  بَِخرْيٍ  النَّاُس  َيَزاُل  )اَل   :m مسعوٍد  ابُن  وقاَل 
l َوِمْن َأَكابِِرِهْم، َفإَِذا َجاَء الِعْلُم ِمْن ِقَبِل َأَصاِغِرِهْم)2(  َأْصَحاِب َرُسوِل اهللِ 

َهَلُكوا()3(. ِحنَي  َفَذلَِك 
ثالثاً: اأهُل العلِم هم اأهُل الفهِم والـخ�شيِة ال يخاف�ن اإال من الله.

• والدليُل على فهمهم

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  )ڻ  تعاىل:  قاَل 
ھ( ]العنكبوت[.

اسخوَن يف العلِم  قاَل ابُن كثرٍي -رمَحه اهلُل تعاىل- )وما يفهُمها ويَتدبَُّرها إال الرَّ
عوَن منه()4(. الـُمَتَضلِّ

)1( متفق عليه: رواه البخاري )100( ومسلم )2673(.
)2( الصغرُي هو الـجاهُل وإن كان شيخًا كبريًا، والكبرُي هو العالـُم وإن كان فتًى صغريًا.

)3( رواه عبد الرزاق يف «الـمصنف» )20446(، والطرباين يف «األوسط» )7590(، وابن عبد الرب يف »جامع 
بيان العلم وفضله« )159/1(.

)4( »تفسري القرآن العظيم« )414/3(.
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• والدليُل على خ�شيتهم

تعاىل:  وقاَل  ]فاطر:28[.   ) ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  )ۋ  تعاىل:  قاَل 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  )ۇ 

ې( ]األحزاب[.
رابعاً: اأهُل العلِم هم ورثُة االأنبياء.

ا،  ُثوا ِديَناًرا َواَل ِدْرَهً ْنبَِياَء َلْ ُيَورِّ ْنبَِياِء، َوإِنَّ اأْلَ قاَل l: »َوإِنَّ اْلُعَلَمَء َوَرَثُة اأْلَ
ُثوا اْلِعْلَم، َفَمْن َأَخَذُه َأَخَذ بَِحظٍّ َواِفٍر«)1(. وإّنَم َورَّ

خام�شاً: اأهُل العلِم هم اأولياُء الله.

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  ــاَل  ق
ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ( ]يونس[.

آَذْنُتُه  َفَقْد  ا  َولِيًّ ِل  َعــاَدى  َمْن  تعاىل:  الل  »َقــاَل   :l اهللِ  رسوُل  وقاَل 
بِالـَحْرِب«)2(.

وقاَل أبو حنيفَة رمحه اهلُل: )إن مل يُكِن الفقهاُء أولياَء اهلل؛ فليَس هللِ ويل(.

ها َمِرض، ومن  وقاَل اإلماُم أمحُد رمَحه اهلل: )حلوُم العلامِء مسمومٌة، من شمَّ
أكلها مات( )3(.

اسَتخفَّ  ومن  آخرُته،  ذهَبت  بالُعلامِء  اسَتخفَّ  )من  الـمبارِك:  ابُن  وقاَل 
باألمراِء ذهَبت دنياه، ومن اسَتخفَّ باإلخواِن ذهَبت مروَءُته()4(.

)1( حسـن لغـريه: رواه الرتمـذي )2682(، وأبـو داود )3641(، وابن ماجـه )223(، ]»صحيح الرتغيب 
والرتهيب« )70([.

)2( صحيح: البخاري )6502(.
)3( كتاب »الـمعيد يف أدب الـمفيد والـمستفيد« )ص71(.

)4( انظر: »تاريخ دمشق« البن عساكر )444/32(.
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�شاد�شاً: اأهُل العلِم هم اأب�شُر النا�ِس بال�شرِّ ومداخِل ال�شرِّ والفنِت، واأعلُم النا�ِس بالـخرِي والهدى

نيا ويوَم يقوُم األشهاُد ولذلك هم الّناِطقوَن بالـحقِّ يف الدُّ

نيا فَيظهُر ذلَك من َموقِفهم من فتنِة الـامِل يف قّصِة قارون. • أما يف الدُّ

قاَل تعاىل: )ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ( ]القصص[.
وعلامُء   ِّ بالشَّ ُبراُء  فهم  غرِيهم،  عن  ُمتميِّزيَن  كانوا  هنا  العلِم  فأهُل 
، وبيَّنوا  ِّ روهم من الشَّ يَتمنَّوَن مثَل ما أوَت قارون، حذَّ الّناَس  بالـَخرِي، فلام رَأُوا 
هلم الـخرَي، وأن الداَر اآلخرَة خرٌي ملن آمن، وَعِملَ صالـحًا ومل َيعِرْف هؤالِء الذين 
ْت عقوبُة اهللِِ بقاروَن عنَدها:  نيا أن الُعلامَء عىل الـحقِّ إال حيَنام حلَّ َتنَّوا حظوَظ الدُّ

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  )ہ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې( ]القصص[.
روهم  • وهذا ما َيقُع من كثرٍي من الّناِس إذا جاَءِت الفتنُة وعرَفها الُعلامُء وحذَّ
ِب والتَّقليِد األعمى، فإذا ذهَبِت  منها، فال َيستجيبوَن للُعلامِء بسبِب اهلوى والتَّحزُّ

الِفتنُة عَرَفها هؤالِء وَنِدموا يف وقٍت ال َينفُع فيه النَّدم.

• ولذلك ملا َنَصَح مؤمُن آِل فرعوَن فرعوَن وقوَمه ومل َيستجيبوا له قاَل هلم: 
)ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ( ]غافر:44[.

أما يف اآلخرِة ويوَم يقوُم األشهاُد فأهُل العلم هم الذين َيتكلَّمون

ٿ  ٺ  وَن،)  ّبانيُّ الرَّ العلامُء  ٺ(-أي:  ٺ  ٺ  )ڀ  تعاىل:  قاَل 
ٿ( -أي: يوَم القيامة، )ٿ( -أي: سوَء العذاب )ٿ ٹ ٹ(.
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وقاَل تعاىل: )گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ( ]الروم[.
ماء. �شابعاً: الُعلماُء يف االأر�ِس كالنُّج�ِم يف ال�شَّ

امِء، إذا  : )َمَثُل العلامِء يف األرِض مثُل النُّجوِم يف السَّ قال أبو مسلٍم الـَخوالينُّ
وا()1(. بَدت للّناِس اهتَدوا هبا، وإذا َخِفَيت عليهم حَتريَّ

امِء هلا ثالثُة فوائٍد: والنُّجوُم يف السَّ
لمات الفائدة االأوىل: اأنها عالماٌت للنا�س َيهتدوَن بها يف الظُّ

يقوَل اهلل تعاىل: )ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ( ]النحل[.
الفائدة الثانية: اأنها زينٌة ال�شماء

يقوُل اهلل تعاىل: )ڈ ڈ ژ ژ ڑ( ]الـملك:5[.
الفائدة الثالثة: اأنها رج�ٌم لل�ّشياطنِي الذين َي�شتق�ن ال�شمع

يقوُل اهلل تعاىل: )ڑ ک ک ( ]الـملك:5[.

والعلامُء َتتِمُع فيهم هذه األوصاُف، فهم:

لامِت، حيُث َيشتبُِه الـحقُّ بالباطل. • اهلداُة الذين هَيتدي هبم الّناُس يف الظُّ

• وهم زينُة هذه األرض.

يِن  ياطنِي الذين خَيِلطوَن الـحقَّ بالباطِل، وُيدِخلوَن يف الدِّ • وهم رجوٌم للشَّ
الالت)2(. ما ليَس فيه من أهِل البدِع واألهواِء والضَّ

)1( »تذكرة السامع والـمتكلم« )ص10(.
)2( انظر: ابن رجب الـحنبيل »شح حديث أيب الدرداء يف طلب العلم« )ص16(.
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األهواِء  ألهِل  رجومًا  وجلَّ  عزَّ  اهلُل  َجعَلهُم  والرُبهاِن  ِة  بالـُحجَّ فالعلامُء   •
والبدِع والضالالت. وأِضُب لذلَك مثاًل واحدًا وهو: أهُل العلم مَع الـخوارج.

الـخوارُج فرقٌة ضالٌة َيتَّبعوَن أهواَءهم، وال َيرِجعوَن يف أيِّ أمٍر من ُأموِرهم 
إىل الُعلامِء.

ْم َوُهَو َعَلْيِهْم«)1(. ُه َلُ َسُبوَن َأنَّ قاَل l يف وصفهم: »َيْقَرُءوَن اْلُقْرآَن َيْ

وقاَل l: »ُسَفَهاُء اأَلْحَلِم«)2(. -أي: سفهاُء العقوِل، َيَضعوَن األشياَء يف 
غرِي مواضِعها.

ِسُنوَن اْلِقيَل َوُيِسيُئوَن اْلِفْعَل... َوَيْدُعوَن إىَِل ِكَتاِب اللِ َوَلْيُسوا  وقاَل l: »ُيْ
ٍء«)3( حتى أهنم كام قاَل l: »َيُقوُلوَن ِمْن َخرْيِ َقْوِل اْلرَبِيَِّة«)4(. ِمْنُه ِف َشْ

ُة عىل عيلِّ بن أيب طالٍب m قالوا: ال ُحكَم إال هللِ،  فلام َخرَجِت الـَحروريَّ
قاَل عيلٌّ m َتعليقًا عىل َكِلمتِهم هذه: »كلمُة حقٍّ ُأريَد هبا باطل« أي: َيضعوهَنا 

يف غرِي موضِعها.

وكام قاَل l: »َوُيسيُئوَن اْلِفْعَل«، فإهنم كام قاَل l: »َيْقُتُلوَن َأْهَل اإِلْسَلِم 
َوَيَدُعوَن َأْهَل اأَلْوَثاِن«)5(.

ُه َسَيْخُرُج ِف  وقد مَجعوا مَع سوِء َفْهِمِهم اتباَعُهم ألهوائِهم كام قاَل l: »َوإِنَّ
تِي َقْوٌم َتَتَجاَرى ِبُِم اأَلْهَواُء، َكَم َيَتَجاَرى اْلَكَلُب بَِصاِحبِِه، ال َيْبَقى ِمْنُه ِعْرٌق َواَل  ُأمَّ

)1( صحيح: رواه مسلم )1066(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )3611(، ومسلم )1066(.

)3( صحيح: رواه أبو داود )4765(، من حديث أيب سعيد وأنس ورواه أمحد )224/3(، وأبو يعىل )2963(، 
من حديث أنس انظر ]»ظالل الـجنة« )940([.

)4( متفق عليه: رواه البخاري )3611(، ومسلم )1066(.
)5( متفق عليه: رواه البخاري )3344( ومسلم )1064(.
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َمْفَصٌل إاِل َدَخَلُه«)1(.

 :l ُّه فإهنم ُيعِجبوَن الّناَس وُيعَجبون بأنفِسهم، فقد قاَل النَّبي ومَع هذا كلِّ
يِن  »إِنَّ ِفيُكْم َقْوًما َيَتَعبَُّدوَن َحتَّى ُيْعِجُبوا النَّاَس، وُيْعِجُبُهْم َأْنُفُسُهم، َيْمُرُقوَن ِمَن الدِّ

ِميَِّة«)2(. ْهُم ِمَن الرَّ َكَم َيْمُرُق السَّ

ِليَقِة«)3(. ْلِق َواْلَ • وقاَل l أيضًا يف وصِفهم: »َشُّ اْلَ

َواِرُج ِكَلُب َأْهِل النَّاِر«)4(. • وقاَل l: »اْلَ

فالـخوارُج فرقٌة ضالٌة َيتَّبعوَن أهواَءهم خَيَدعوَن الّناَس يف كلِّ زماٍن ومكاٍن، 
َيظَهروَن أماَم الّناِس باإلصالح وهم من أفسِد الناِس، العلامُء يف كلِّ زماٍن ومكاٍن 
هم، فها هو ابُن عّباٍس  روَن الّناَس من َشِّ ذِّ هلم بالـمرصاِد؛ َيُردوَن عىل ُشبهاِتم، وُيَ
n َحرُب األمِة وُترمجاُن القرآن يذهُب إىل الـخوارِج يف داِرهم التي اعتَزلوا فيها 
لَيخُرجوا عىل أمرِي الـمؤمننَي عيلِّ بِن أيب طالٍب m فتعاَلوا بنا لَنستِمَع إليه وهو 

َيقِذُف بالـحقِّ الذي َمعه عىل الباطِل الذي مَع الـخوارج.

ُة -وهم الـخوارُج- اعتَزلوا  n: ملا َخرَجِت الـَحروريَّ ابُن عّباٍس  يقوُل 
هِر  بالظُّ أبِرْد  الـمؤمنني!  أمرَي  يا   :m لعيلٍّ  فقلُت  آالٍف.  َة  ستَّ وكانوا  داِرهم  يف 
ُمهم. قال: إين أخاُف عليك، قلُت: كال. قال: فقمُت  لَعيلِّ آت هؤالِء الَقوم؛ فُأكلِّ
مُت عليهم. فقالوا: مرحبًا بك  ودخلُت عليهم يف نصِف النَّهاِر وهم قائلوَن، فَسلَّ
 l اهللِ  عنِد أصحاِب رسوِل  من  أتيتُكم  قلُت هلم:  فام جاَء بك؟  عّباٍس،  ابَن  يا 

)1( حسن: رواه أبو داود )4597(، وأمحد )102/4(، والـحاكم )218/1(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« 
.])51(

)2( صحيح: رواه أبو يعىل )4066(، ]»السلسلة الصحيحة« )1895([.
)3( صحيح: رواه مسلم )1067(.

)4( صحيح: رواه ابن ماجه )176(، والـحاكم )163/2(، ]»ظالل الـجنة« )904([.
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بتأويِله منُكم، وليَس فيُكم منُهم أحٌد؛  نَزَل القرآن، وهم أعلُم  وصهِره، وعليهم 
ألبلَغكم ما يقولون، وُتربون بام تقولون. قلت: أخرِبوين ماذا َنِقمُتم عىل أصحاِب 

ه؟ قالوا: ثالث. رسوِل اهللِ وابِن عمِّ

جاَل يف أمِر اهللِ؛ وقاَل تعاىل:  َم الرِّ ؟ قالوا: أما إحداهنَّ فإنه حكَّ قلُت: ما هنَّ
جاِل والـُحكم؟ فقلت: هذه واحدٌة، قالوا: وأما  الرِّ ) ے ے ۓ ۓ( ما شأُن 
َيغَنم، فإن كانوا كفارًا َسَلَبهم، وإن كانوا مؤمننَي  الّثانيُة فإنه قاتَل، ومل يسِب، ومل 
ما َأحلَّ قتاهَلم؟ قلت: هذه اثناِن فام الّثالثُة. قالوا: إنه حَمى نفَسه عن أمرِي الـمؤمننَي 

فهو أمرُي الكافريَن. قلت: هل عنَدكم يشٌء غرُي هذا؟ قالوا: ُحسُبنا هذا.

ِة نبيِّه l ما يُردُّ قوَلُكم،  قلُت: أرأيُتم إن قرأُت عليُكم من كتاِب اهللِ، ومن سنَّ
جاَل يف أمِر اهللِ، فأنا أقرُأ عليُكم يف  َم الرِّ أترَضون؟ قالوا: نعم. قلت: أما قوُلكم حكَّ
جاَل أن  جاِل يف َثمِن ربِع درهٍم؛ فأمَر اهلُل الرِّ َ اهلُل حكَمه إىل الرِّ كتاِب اهللِ أن قد صريَّ

َيُكموا فيه: )ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ( ]الـامئدة:95[ اآلية، فأنشدُتكم باهللِ تعاىل أُحكُم 
يِد أفضل، أم حكُمهم يف دمائِهم وصالِح ذاِت  جال يف أرنٍب، ونحِوها من الصَّ الرِّ

جال. بينِهم؟ وأنتم تعَلموَن أن اهلَل لو شاَء حلكَم، ومل ُيصري ذلَك إىل الرِّ

قالوا: بل هذا أفضُل. ويف الـمرأِة وزوِجها قاَل تعاىل: )ڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک( 
دمائِهم  وَحقِن  بينِهم،  ذاِت  صالِح  يف  جاِل  الرِّ ُحكُم  باهللِ  فأنشدُتكم  ]النساء:35[. 

أفضُل من حكِمهم يف امرأٍة؟ أخرجُت من هذه؟ قالوا: نعم. قلت: وأما قوُلكم: 
وَن من  ون منها ما َتستِحلُّ ُكم عائشَة، وَتستِحلُّ قاتَل ومل َيسِب ومل َيغَنم، أفَتسبوَن أمَّ
ُكم؟ فإن قلتم: إنا َنسَتِحلُّ منها ما َنستِحلُّ من غرِيها. فقد كفرُتم،  غرِيها. وهي أمُّ
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نا. فقد كفرُتم، ألن اهلَل تعاىل يقوُل: )ۇ ۆ ۆ  ولئن قلُتم: ليَست بأمِّ
منهام  فأتوا  ضاللَتنِي،  بنَي  تُدورون  فأنتم  ]األحزاب:6[.   ) ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
أمرِي  من  اسَمه  قوُلكم حمى  وأما  نعم.  قالوا:  قلت: فخرجُت من هذه؟  بمخرج. 
الـُمؤمننَي - فأنا آتيُكم بَمن َترضوَن، وأراكم قد َسمعُتم أن النَّبيَّ l يوَم الـُحَديبيِة 
صالـَح الـُمشكنَي، فقال لعيلٍّ m: اكُتب هذا ما صالـَح عليه حممٌد رسوُل اهللِ 
l فقاَل الـُمشكوَن: ال واهللِ ما َنعَلُم أنك رسوُل اهللِ؛ لو نعلُم أنَك رسوُل اهللِ 

ألطعناَك، فاكُتب: حممُد بُن عبِد اهلل.

همَّ إنك تعَلُم أين رسوُلك،  l: امُح يا عيل رسوَل اهلل، اللَّ فقاَل رسوُل اهللِ 
 l ُِد بُن عبِد اهلل. فواهللِ لرسوُل اهلل امُح يا عيّل، واكُتب: هذا ما صالـَح عليه حممَّ
ِة. َخرجُت من هذه؟  بوَّ خرٌي من عيل ٍّوقد حما نفَسه؛ ومل يكن حَمُوه ذلَك َيمحوه من النُّ
قالوا: نعم، فرجع منهم ألفان وخرج سائُرهم -أي: عىل عيلِّ بن أيب طالب- فُقتِلوا 

عىل ضاللتهم، فقتلهم الـمهاجرون واألنصار)1(.

يِن،  الدِّ وَيبتِدعوَن يف  األرِض،  ُيفِسدوَن يف  بأصحابِه،  الـجهُل  َيفعُل  هكذا 
وَن أهنم ُيِسنوَن صنعًا. وَيُظنُّ

• قاَل تعاىل يف وصِف هؤالء: )گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ( ]الكهف[.

الِِك َعىَل  َسُن البريُّ رمحه اهلل تعاىل: )اْلَعاِمُل َعىَل َغرْيِ ِعْلٍم َكالسَّ • َوَقاَل احْلَ
اَل  َطَلًبا  اْلِعْلَم  َفاْطُلُبوا  ُيْصِلُح،  مِمَّا  َأْكَثَر  ُيْفِسُد  ِعْلٍم  َغرْيِ  َعىَل  َواْلَعاِمُل  َطِريٍق،  َغرْيِ 
اْلِعَباَدَة  َطَلُبوا  َقْوًما  َفإِنَّ  بِاْلِعْلِم،  وا  َترُضُّ اَل  َطَلًبا  اْلِعَباَدَة  َواْطُلُبوا  بِاْلِعَباَدِة،  وا  َترُضُّ
ْم  ُ ٍد l َوَلْو َطَلُبوا اْلِعْلَم مَلْ َيُدهلَّ مَّ ِة حُمَ َوَتَرُكوا اْلِعْلَم َحتَّى َخَرُجوا بَِأْسَياِفِهْم َعىَل ُأمَّ
النسـائي يف »الـخصائـص« )185(، ويف »الكـربى« )165/5-167(، والـحاكـم  حسـن: أخرجـه   )1(
يف »الـمسـتدرك« )164/2(، والبيهقـي يف »السـنن« )179/8(، ]»الصحيـح الـمسـند مـن فضائـل 

الصحابة«[.
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َعىَل َما َفَعُلوا( )1(.

تِه بام ييل: م يف كتابِه، ورسوهُلم l يف ُسنَّ هم رهبُّ ُ أمة اإلسالم! أهُل العلِم ُيبشِّ
اأوالً: بالرفعِة يف الدنيا واالآخرة.

قاَل تعاىل: )مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت ( ]الـمجادلة:11[.

وقاَل تعاىل: )ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ( ]األنعام[.

َذا اْلِكَتاِب َأْقَواًما، َوَيَضُع بِِه آَخِريَن«)2(. وقاَل l: »إِنَّ الَل تعاىل َيْرَفُع ِبَ

ْرَبَعِة َنَفٍر، َعْبٍد َرَزَقُه الل  ْنَيا أِلَ َم الدُّ ُثُكْم َحِديًثا َفاْحَفُظوُه، إِنَّ وقاَل l: »َوُأَحدِّ
بَِأْفَضِل  َفَهَذا  ا،  ِفيِه َحقًّ  ِ لِلَّ َوَيْعَمُل  ُه،  َرِحَ ِفيِه  َوَيِصُل  ُه،  َربَّ ِفيِه  َيتَِّقي  َفُهَو  َوِعْلًم،  َمااًل 
ِة َيُقوُل: َلْو َأنَّ ِل َمااًل  يَّ الـَمَناِزِل، َوَعْبٍد َرَزَقُه الل ِعْلًم َوَلْ َيْرُزْقُه َمااًل، َفُهَو َصاِدُق النِّ

ا َسَواٌء«)3(. تِِه َفَأْجُرُهَ َلَعِمْلُت بَِعَمِل ُفَلٍن َفُهَو بِنِيَّ

نيا واآلخرِة، ومن  فاهلُل عزَّ وجلَّ َيرَفُع أهَل العلِم إىل أفضِل الـمنازِل يف الدُّ
َرفَعه اهلُل بالعلِم فلن َيستطيَع أحٌد أن ُيسِقَطُه أبدًا.

تَق�م�َن  بل  اللِه  �شبيِل  الـُمجاهِديَن يف  مبَنزلِة  اللِه  عنَد  فاأنُتم  روا  اأب�شِ العلِم  اأهَل  يا  ثانياً: 

باأف�شِل الـجهاد.

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې   ( تعاىل:  قاَل 
ی(  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 

]التوبة[.
)1( »جامع بيان العلم وفضله« البن عبدالرب )306/1(.

)2( صحيح: رواه مسلم )817(.
)3( صحيـح لغـريه: رواه الرتمـذي )2325(، وابـن ماجـه )4228(، وأمحـد )230/4، 231(، ]«صحيح 

الرتغيب والرتهيب» )16([.



171 البشارات النبوية

نا -جلَّ وعال- طلَب العلِم والـُخروَج لطلبِه نفريًا كالنَّفرِي مُلالقاِة  ى ربُّ فسمَّ
. الَعدوِّ

وما  بالقرآِن  -أي:  ۇ(  ڭ  ڭ  ڭ  )ڭ  تعاىل:  وقاَل   •
َنزَل إليَك من الـَحقِّ -أي: بالعلِم- )ۇ ۆ ۆ( ]الفرقان[.

ِكنَي بَِأْمَوالُِكْم َوَأْنُفِسُكْم َوَأْلِسَنتُِكْم«)1(. • وقاَل l: »َجاِهُدوا اْلُْشِ

ِة عليهم، وهذا ال يكوُن إال  ومعلوٌم أن الـجهاَد باللِّساِن يكوُن بإقامِة الـُحجَّ
. عيِّ بالِعلِم الشَّ

ُمُه، َفُهَو  ُمُه َأْو ُيَعلِّ رْيٍ َيَتَعلَّ • وقاَل l: »َمْن َجاَء َمْسِجِدي َهَذا، َلْ َيْأتِِه إاِلَّ ِلَ
بَِمْنِزَلِة اْلَُجاِهِد ِف َسبِيِل الل«)2(.

َلْيَس  اْلِعْلِم  َطَلِب  يِف  َواَح  َوالرَّ اْلُغُدوَّ  َرَأى  )َمْن   :m رداِء  الدَّ أبو  وقاَل   •
بِِجَهاٍد، َفَقْد َنَقَص َعْقُلُه َوَرْأُيُه()3(.

م فيه القرآَن  • وقاَل ابُن عّباٍس m: )أفضُل الـجهاِد: َمْن َبَنى مْسِجدًا َفَعلَّ
َواْلِفْقَه َوالُسنَِّة( )4(.

الـجهاَد  ألن  وذلك  الـجهاِد،  أفضُل  والرُبهاِن  ِة  بالـُحجَّ العلامِء  فجهاُد 
ا الـجهاُد بالـحجِة والرُبهاِن ال َيقِدُر عليه  ناِن َيقِدُر عليه كلُّ أحٍد، أمَّ يِف والسَّ بالسَّ

إال أهُل العلم.

)1( صحيح: رواه أبو داود )2504(، والنسائي )7/6(، وأمحد )124/3( ]»صحيح الـجامع« )3090([.
)2( صحيـح: رواه ابن ماجه )227(، وأمحد )418/2(، وأبو يعىل )6472( ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« 

.])87(
)3( انظر: «إحياء علوم الدين» )9/1(.

)4( انظر: «تفسري القرطبي» )296/8(.
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ثالثاً: يا اأهَل العلِم اأب�شروا ب�شعادة الدنيا واالآخرة

امواِت واألرِض َيدعوَن لكم. فالنَّبيُّ l دعا لكم، وأهُل السَّ

ٍغ َأْوَعى  َغُه َكَم َسِمَعُه، َفُربَّ ُمَبلِّ ا َشْيًئا َفَبلَّ َ الل اْمَرًأ َسِمَع ِمنَّ • قاَل l: »َنضَّ
ِمْن َساِمٍع«)1(.

ِف  ْمَلَة  النَّ َحتَّى  َواأَلَرِضنَي  َمَواِت  السَّ َوَأْهَل  َوَمَلئَِكَتُه  الل  »إِنَّ   :l • وقاَل 
.)2(» ِم النَّاِس الـَخرْيَ وَن َعَل ُمَعلِّ ُجْحِرَها َوَحتَّى الـُحوَت َلُيَصلُّ

ْرِض،  اأْلَ ِف  َوَمْن  َمَواِت  السَّ ِف  َمْن  َلُه  َلَيْسَتْغِفُر  اْلَعاِلَ  »َوإِنَّ   :l وقاَل   •
َعَل  اْلَبْدِر  َلْيَلِة  اْلَقَمِر  َكَفْضِل  اْلَعابِِد  َعَل  اْلَعاِلِ  َفْضَل  َوإِنَّ  اْلَاِء،  َجْوِف  ِف  َواْلِيَتاُن 
ا،  ُثوا ِديَناًرا َواَل ِدْرَهً ْنبَِياَء َلْ ُيَورِّ ْنبَِياِء، َوإِنَّ اأْلَ َسائِِر اْلَكواِكِب، َوإِنَّ اْلُعَلَمَء َوَرَثُة اأْلَ

ُثوا اْلِعْلَم، َفَمْن َأَخَذه بِِه َأَخَذ بَِحظٍّ َواِفٍر«)3(. َم َورَّ إِنَّ

َمُه«)4(. َم الُقْرآَن َوَعلَّ ُكْم َمْن َتَعلَّ • وقاَل l: »َخرْيُ

يِن«)5(. ْهُه ِف الدِّ ا ُيَفقِّ • وقاَل l: »َمْن ُيِرِد الُل بِِه َخرْيً

نيا واآلخرِة، فام  عادَة يف الدُّ َه يف ديِن اهللِ فقد أراَد اهلُل بِه الـخرَي والسَّ فمن َتفقَّ
ه الـُمسلِمني؟! باُلكم بمن َفقَّ

)1( حسـن صحيـح: رواه الرتمـذي )2657(، وابن ماجـه )232(، وأمحـد )436/1(، ]»صحيح الرتغيب 
والرتهيب« )89([.

)2( حسـن لغريه: رواه الرتمذي )2685(، والطـرباين يف »الكبري« )7912(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« 
.])81(

)3( حسـن لغـريه: رواه الرتمـذي )2682(، وأبـو داود )3641(، وابن ماجـه )223(، ]»صحيح الرتغيب 
والرتهيب« )70([.

)4( صحيح: رواه البخاري )5027(.
)5( متفق عليه: رواه البخاري )3116(، ومسلم )1037(.
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ماواُت واالأر�س. روا بجنٍة عر�ُشها ال�شَّ رابعاً: يا اأهَل العلِم اأب�شِ

ُطِرِق  ِمْن  َطِريًقا  بِِه  الُل  َسَلَك  ِعْلًم،  ِفيِه  َيْطُلُب  َطِريًقا  َسَلَك  »َمْن   :l قاَل 
الـَجنَِّة«)1(.

وقاَل تعاىل: )ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ( ]فاطر:28[.

قاَل ابُن الَقيِِّم -رمَحه اهلل-: )وهذا َحٌر خَلشيتِه يف أويل العلِم. وقاَل تعاىل: 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ( وقد أخرب أن أهَل خشيتِه هُم العلامُء، فَدلَّ عىل 
ني()2(. أن الـجزاَء الـمذكوَر للُعلامِء بَمجموِع النَّصَّ

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٻ  تعاىل:  وقــاَل 
ڀ ڀ ڀ ڀ( ]آل عمران[. وقاَل تعاىل: )ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

ې ې ې ې ى ى( ]الكهف[.
بعَد  الَبِش  أفضُل  هم  بل  والّصالـحنَي،  الـُمتَّقنَي  مِة  ُمقدِّ يف  دائاًم  والُعلامُء 
توحيدُه  وهو  مشهوٍد  أجلِّ  عىل  هبم  استشهَد  اهلَل  أن  ذلَك  عىل  والدليُل  األنبياِء، 

سبحانه، فإنُه لو كان أحٌد أشَف من العلامِء لَقرهَنم اهلُل باسِمه، واسِم مالئكتِه.

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  )ٿ  تعاىل:  قاَل 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ( ]آل عمران[.

جعَلنا اهلُل وإّياكم والّسامعنَي يف كلِّ مكاٍن من أهِل العلِم العاِملني بعلِمهم. 
إنه ويلُّ ذلَك والقادُر عليه.

)1( حسـن لغـريه: رواه الرتمـذي )2682(، وأبـو داود )3641(، وابن ماجـه )223(، ]»صحيح الرتغيب 
والرتهيب« )70([.

)2( انظر: »مفتاح دار السعادة« )51/1(.
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َ هبا رسوُل اهللِ l أصحاَبه وأّمَتُه؟  عباَد الل! ما هي الُبشى الّتاسعُة التي َبشَّ
هذا الذي سَنعِرُفه يف الـُجمعِة القادمِة -إن شاَء اهلُل تعاىل- إن كاَن يف الُعمِر بقيَّة.
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 تب�شريه l للمحافظني
على االأمِن يف بالد الـم�شلمني ب�شعادة الدنيا واالآخرة)1(

اهلُل عزَّ وجلَّ يف كتابِه: )ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  يقوُل  عباَد اللِ! 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( ]فاطر[.

مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  )ی  سبحانه:  ويقوُل 
ىب يب( ]البقرة[. 

-: )ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ويقوُل -عزَّ وجلَّ
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ( ]التوبة[.

موعُدنا يف هذا اليوِم - إن شاَء اهلُل تعاىل- مَع موعظٍة جديدٍة من سلسلِة 
دروٌس   ... القرآن  َقصِص  من  والـمرجاُن  اللؤلُؤ  بعنوان:  التي  الـمواعِظ 
ما  أتدروَن   ،l ٍد  حُممَّ وحبيبِنا  نبيِّنا  قَصِة  عن  فيها  ُم  َنتكلَّ والتي  وعرٌب  وعظاٌت 

هي يا عباَد اهلل؟

ريِة  إهنا: البِشاراُت النَّبوّيُة التي سَنقِطُفها -إن شاَء الُل تعاىل- من دراستِنا للسِّ
النَّبوّيِة الَعِطرة. أال وهي:

نيا  الدُّ بَسعادِة  الـمسلِمنَي  بلِد  ف  األمِن  عل  للُمحافِظنَي   l َتبشرُيه 
والخرِة

األمُن ِضدُّ الـخوِف، فإذا ذهَب األمُن من بلٍد حلَّ مكانُه الـخوُف والـحزُن 
لُب وترُك العبادِة، وغرُي ذلك من الباليا. والُرعُب والَفوض والنَّهُب والسَّ

)1( هذه الـخطبة كانت بسبب األحداث الـجارية يف بالد املسلمني.
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نوَن  • ويف ظلِّ األمِن يأَمُن الناُس عىل أنفِسِهم وأمواهِلِم وأعراِضِهم، ويَتمكَّ
م. من عبادِة رهبِّ

قاَل تعاىل: )گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ( ]الـحجر[.

وقاَل تعاىل: )ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ( ]البقرة:196[. 
)ېئ ېئ(  أي: إَِذا َتّكنتم من أداِء الـَمناِسِك.

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  وقاَل 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ 

ٹ ٹ ڤ( ]البقرة[.

ففي هاتني اآليتني عدُة فوائد:

الِة واألمُر بأدائِها يف وقتِها عىل أيِّ وجٍه. 1- منها: أهيُة الصَّ

اهلُل  أمَر  كام  أكمِل صورٍة  بوجوِده يف  العبادُة  تؤّدى  األمِن حيُث  نعمُة  ومنها:   -2
تعاىل.

3- ومنها: أن األمَن نعمٌة َتستِحقُّ شكَر اهللِ وكثرَة ذكِره إذا ُوجَدت؛ لقولِه تعاىل: 
وعليه،  له  وثناٌء  محٌد  اهللِ  فِذكُر  ]البقرة:239[.؛  ٿ(  ٿ  ٺ  )ٺ 

وكلُّ ذلَك ملا َيرتتَُّب عىل األمِن من نعٍم.

ٌة إهليٌة وِمنحٌة ربانّيٌة وعطّيٌة من اهللِ -جلَّ وعال- َيُمنُّ به  عباَد اللِ! األمُن ِمنَّ
عىل من يشاُء ومتى شاء سبحانه، ألن األمَر أمُره والـخلَق خلُقه ) ۇئ ۇئ ۆئ 

ۆئ ۈئ( ]الـحج[، )گ گ ڳ ڳ( ]هود:123[.
زَق هلم. تِه قبَل أن َيسأَلُه الرِّ ُه نعمَة األمِن لُذريَّ ولذلك سأَل إبراهيُم q ربَّ

قاَل تعاىل يف سورِة البقرة: )ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 
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جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب( ]البقرة:126[.
وقاَل تعاىل يف سورِة إبراهيم: )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
گ  ک  ک  )ک  قال:  أن  إىل  ڦ(  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ( ]إبراهيم[.

وقد استجاَب اهلُل عزَّ وجلَّ دعوَة إبراهيَم q وجعَل مّكَة َحَرمًا آمنًا، فقاَل 
)چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  تعاىل: 
ڈ ژ ژ ڑ( ]العنكبوت[ وامَتنَّ اهلُل عىل ُقريٍش بنعمِة األمِن وأمَرهم أن 

َيشكروه عليها.

پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  )ٱ  ــاىل:  ــع ت ــاَل  ــق ف
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ 
ٿ( ]سورة قريش[ فلم َيشكروه عىل هذه النِّعمِة الَعظيمِة وكَفروا باهلل، ومل َيستجيبوا 

l لرسولِه

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  )ں  تعاىل:  قاَل 
ۆ(  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ ھ ھ 

]القصص[.

األمِن  ونعمَة  عامًة،  نِعَمُه  حَرَمهم  م  رهبَّ وعَصوا  األمِن  بنعمِة  كَفروا  فلام 
خاصًة، قاَل تعاىل: )ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڃ ڃ چ( ]النحل[.
ونعمُة األمِن نعمٌة عظيمٌة جدًا، ال َيعِرُف قْدَرها إال من ُحرَمها، وقد جاَءِت 

نِة تدلُّ عىل نعمِة األمِن. األدلُة الكثريُة يف الكتاِب والسُّ
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اأوالً: االأدلُة من كتاِب الله.

َرهم بتلَك النِّعمِة يف  1- امتنَّ اهلُل عىل عبادِه بنعمِة األمِن يف غزوِة ُأحد؛ حيُث ذكَّ
مأنينة. احِة والطُّ عِب الذي احتاجوا فيه للرَّ ذلَك الـَموطِن الصَّ

قاَل تعاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ...( 
]آل عمران:154[.

أن  أمرُه  عنَدما  الـخوِف  وذهاِب  باألمِن   q موسى  عىل  اهلُل  وامتنِّ   -2
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  )ڍ  موسى:  خُماطبًا  تعاىل  فقاَل  عصاه،  ُيلقَي 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

ڳ( ]القصص[. ڳ 

3- وامتنَّ اهلُل تعاىل عىل قوِم سبأٍ أو مملكِة سبأ وأهِلها بعديٍد من النِّعم:

ريِق برؤيِة الُقرى. ريق بنَي الُقرى واألماكن، مَع وضوِح الطَّ منها: أمُن الطَّ

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  )ڌ  تعاىل:  قاَل 
ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ( ]سبأ[.

ٍد l بنعمِة دخوِل الـمسجِد الـحراِم وهو آمٌن  4- ولقد َمنَّ اهلُل تعاىل عىل نبيِّه حممَّ
مَع أصحابِه.

فقاَل تعاىل: )ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ ٴۇ ۋ( ]الفتح:27[.

ثانياً: نعمُة االأمِن يف ال�شنِة الـمطهرة

بِِه، ُمَعاًف ِف َجَسِدِه، ِعْنَدُه ُقوُت َيْوِمِه؛  1- قاَل l: »َمْن َأْصَبَح ِمْنُكْم آِمًنا ِف ِسْ
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ْنَيا بَِحَذاِفرِيَها«)1(. َم ِحيَزْت َلُه الدُّ َفَكَأنَّ

ل يا عبَد اهللِ! هذا الـحديَث فإنه َيدلُّ عىل أنَّ من حاَز عىل ثالثِة أشياَء  فتأمَّ
نيا بأرِسها: فكأنه ملَك الدُّ

أواًل: األمُن يف النَّفِس والـامِل واألهِل والعيال.

ُة والعافيُة يف الـَجسد. حَّ ثانيًا: الصِّ

ُر قوِت اليوم. ثالثًا: َتوفُّ

عاِم  َع بنعمِة العافيِة والطَّ فأواًل بدأ النَّبيُّ l بنعمِة األمِن؛ ألنه ال لذَة وال َتتُّ
إال بوجوِد نعمِة األمِن واألماِن.

2- وقاَل l: »الـُمْسِلُم َمْن َسِلَم الـُمْسِلُموَن ِمْن لَِسانِِه َوَيِدِه«)2(. قوُله: »َمْن َسِلَم 
الـُمْسِلُموَن ِمْن لَِسانِِه َوَيِدِه«؛ معناه: من مل ُيؤذ مسلاًم بقول وال فعل. وَخصَّ 

كر؛ ألن معظَم األفعاِل هبا)3(. اليَد بالذِّ

إذن الـمسلُم الكامُل اإلسالِم من سلَم الّناُس من أذاه؛ بيِده أو بقولِه، وال 
أطفاهِلم،  وقتَل  كَرهائَن،  واحتجاَزهم  والتَّفجرِي،  بالَقتِل،  الّناِس  أذّيَة  أن  شكَّ 

ا الـمسلم!! ل أهيُّ وإتالف أمواهِلم، كلُّ ذلَك داخٌل حتَت هذا الـحديِث. فتأمَّ

َعَلْيَنا  َسلَّ  »َمْن  لفظ:  ويف  ِمنَّا«)4(.  َفَلْيَس  َلَح  السِّ َعَلْيَنا  َل  َحَ »َمْن   :l وقاَل   -3
ْيَف َفَلْيَس ِمنَّا«)5(. السَّ

)1( حسـن لغـريه: رواه الرتمـذي )2346(، وابن ماجه )4141(، والبخـاري يف »األدب الـمفرد« )300(، 
]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )833([.

)2( متفق عليه: رواه البخاري )10(، ومسلم )40( .
)3( »شح مسلم« للنووي )201/2/1(.

)4( متفق عليه: رواه البخاري )6874(، ومسلم )98(.
)5( صحيح: رواه مسلم )99(.
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َضه غرُيه عىل قتِل الـمسلِمنَي يف ُعقِر داِرهم  َلت له نفُسه أو حرَّ فعىل من سوَّ
ُل تديدًا  ا؛ ألن معناه عميٌق جدًا وخطري؛ فهو ُيشكِّ َن يف هذا الـحديِث َمِليًّ أن َيتمعَّ

يِف أو التَّفجرِي أو االغتيال. َلت له نفُسه بَقتِل الـمسلِمنَي سواٌء بالسِّ لكلِّ من سوَّ

ْم َكاُنوا َيِسرُيوَن  ُ ٍد l، َأهنَّ مَّ َثَنا َأْصَحاُب حُمَ ِن ْبِن َأيِب َلْيىَل َقاَل: َحدَّ مْحَ 4- َوَعْن َعْبِد الرَّ
بِيِّ l، َفَناَم َرُجٌل ِمْنُهْم، َفاْنَطَلَق َبْعُضُهْم إىَِل َحْبٍل َمَعُه َفَأَخَذُه، َفَفِزَع،  َمَع النَّ

َع ُمْسِلًم«)1(. َفَقاَل َرُسوُل اهللِ l: »اَل َيِلُّ ِلُْسِلٍم َأْن ُيَروِّ

ْوِع  ويِع والَفزِع، ودعوٌة لَرفِع الرَّ قلت: نفُي الـِحلِّ هنا غايٌة يف الزجِر عن الرتَّ
ع ُمسلاًم ولو بأخِذ أبسِط  والـخوِف عن الّناس، فال ينبغي للُمسلِم أن ُيفزَع أو يروِّ
أو  منه،  حياتِه  وَسلِب  واإلرهاِب،  بالتَّفجرِي،  فكيَف  مثاًل،  كالـَحبِل  منه  األشياِء 

أطراِفه أو مالِه أو بيتِه أو عيالِه؟!

أهيا املسلمون! األمُن يف الـمجتمِع نعمٌة عظيمٌة ُتطلُب من اهللِ وحَده، ومن 
َل عىل األمِن، وَجَعَل أيضًا  رمحِة اهلل بعبادِه أن جعَل لألمِن أسبابًا من جاَء هبا حتصَّ

أسبابًا لذهاِب األمِن فمن َفعَلها ُحِرَم نعمَة األمن.

امًا وحمكوِمنَي أسباَب األمن  وها أنا أضُع أماَم الـمسلِمنَي يف كلِّ مكاٍن ُحكَّ
ليهِلَك من هلَك عن بيِّنٍة وييى من َحيَّ عن بيِّنٍة.

ال�شبُب االأوُل: االإمياُن ال�شادُق والعمُل ال�شالـُح، واالبتعاُد عن كلِّ مظاهِر ال�شرِك والـمعا�شي.

• اإليامُن الّصادُق والعمُل الّصالـُح من أهمِّ األسباِب التي َيصُل هبا األمُن 
واألماُن يف بالِد الـمسلِمني.

بالِد  من  كثرٍي  يف  األمِن  غياِب  أسباِب  من  سبٌب  والـمعايص  ُك  والشِّ  •
الـمسلِمني.

)1( صحيح: رواه أبو داود )5004(، وأمحد )362/5(، انظر: ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )2805([.
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قاَل تعاىل: )ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

گ گ( ]النور[.
ٻ  ٻ  يبٱ  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  )مئ  تعاىل:  وقاَل 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ( ]األنعام[.

]األنعام[.  گ(  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  )ژ  تعاىل:  وقاَل 
وإذا انتفى الـخوُف والـُحزُن بسبِب اإليامِن َحصَل األمُن واألمان.

المَة مرتبطٌة  السَّ ُوِجَد هذا ُوجَد ذاك، كام أن  إذا  فاإليامُن واألمُن ُمرتابِطاِن 
ُه َعَلْيَنا بِالُيْمِن  باإلسالم، َيظهُر ذلك من قولِه l إَِذا َرَأى اهلاَِلَل َقاَل: »اللهمَّ َأِهلَّ

َك الل«)1(. َلَمِة َواإِلْسَلِم، َربِّ َوَربُّ َواإِليَمِن َوالسَّ

َطلَب  لِِزيمُة اإلسالِم وقرينُته، فمن  المُة  َلِزيُم اإليامِن وقريُنه، والسَّ فاألمُن 
ُق  ُيقِّ ما  عىل  أهَله  اإليامُن  ُيريبِّ  وهلذا  واإلسالِم،  باإليامِن  فعليه  المَة  والسَّ األمَن 

أمَنهم.

قاَل l: »الـُمْسِلُم َمْن َسِلَم الـُمْسِلُموَن ِمْن لَِسانِِه َوَيِدِه، َوالـُمْؤِمُن َمْن َأِمَنُه 
النَّاُس َعَل ِدَمائِِهْم َوَأْمَواِلِْم«)2(.

لإليامِن  اإلسالِم  وأهِل  اإليامِن  أهِل  حتقيَق  أن  نعلُم  الـحديِث  هذا  فمن 
ُق  عيَِّة- هو الذي ُيقِّ حيحِة بقواعِده وضوابِطه الشَّ واإلسالِم -عىل صورتِه الصَّ

صحيـح: رواه الرتمـذي )3451(، وأمحـد )162/1(، وأبـو يعـىل )661(، والـحاكـم )317/4(،   )1(
]»الصحيحة« )1816([.

)2( صحيـح: رواه الرتمـذي )2627(، والنسـائي )104/8(، وأمحـد )379/2(، والـحاكـم )54/1(، 
]»صحيح الـجامع« )7610([.
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المة. هلم األمَن، وهو الذي َيِلُب هلم السَّ
ال�شبُب الثاين: تطبيُق الـحدوِد التي فيها ردُع الـمعتدي، وكفُّ الظالـِم كما جاءت يف ال�شريعة 

االإ�شالمية.

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  )ٺ  تعاىل:  قاَل 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ( ]الـامئدة:66[.

وقاَل تعاىل: )ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  )ڭ  تعاىل:  قولِه  إىل  ڳ(  ڳ  گ 

ۆ ۈ ۈ( ]البقرة[.
فاالأمُن واالأماُن والـحياُة ال�شعيدُة والربكُة يف ظل �شريعة االإ�شالم.

يِن والنَّفِس والـامِل والَعقِل  • فاإلسالُم ديُن األمِن واألماِن، جاَء حلفِظ الدِّ
متِها  ُمقدِّ ويف  حَتفُظها  األدياُن  التي جاَءِت  الـَخمُس  وراُت  الرضَّ وهي  والِعرِض؛ 

اإلسالم.

ِديَنُه  َل  َبـدَّ «َمـْن   :l فقاَل  ة،  دَّ الـرِّ حدَّ  اهلُل  َشَع  يِن  الدِّ عىل  فِحفاظًا 
َفاْقُتُلوُه»)1(.

)ے ے ۓ ۓ  تعاىل:  قاَل  الَقتِل،  حدَّ  اهلُل  َشَع  النَّفس  عىل  وحفاظًا 
ڭ ڭ...( ]الـامئدة:45[.

ٺ  تعاىل:)ٺ  قاَل  قة،  ِ السَّ حدَّ  اهلُل  َشَع  الـامِل  عىل  وحفاظًا 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ( ]الـامئدة[.

ْمَر  اْلَ َب  َشِ »َمْن   :l فقاَل  الـَخمِر  حدَّ  اهلُل  َع  َشَ الَعقِل  عىل  وحفاظًا 

)1( صحيح: رواه البخاري )3017(.
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ابَِعَة  الرَّ َعاَد  َفإِْن  َفاْجِلُدوُه،  الَِثَة  الثَّ َعاَد  َفإِْن  َفاْجِلُدوُه،  اْلَثانَِيَة  َعاَد  َفإِْن  َفاْجِلُدوُه، 
َفاْقُتُلوُه«)1(.

نى، قاَل تعاىل: )ڀ ڀ ڀ ٺ  َع اهلُل حدَّ الزِّ وحفاظًا عىل الِعرِض َشَ
اين الـُمحَصُن ُيرجُم حّتى الـموِت. ٺ ٺ ٺ ٿ( ]النور:2[. والزَّ

ففي ظلِّ شيعِة اهللِ يكوُن األمُن واألماُن يف البالد، وإذا مل ُتطبَّق حدوُد اهللِِ 
غاَب األمُن واألماُن عن الـمجتمعات.

ال�شبُب الثالث: اإعطاُء الـحق�ِق الأ�شحابها

النَّاُس إذا أعطوا حقَّ اهللِ عليهم بأن عبدوُه وحَدُه ال شيَك له، وأطاعوا رسوَلُه 
l، وأعطى كلُّ واحٍد منهم حقَّ اآلخِر ساَد األمُن واألماُن يف الـمجتمع.

ُر األمَن واألماَن يف الـمجتمِع حقُّ الّراعي  • ومن أعظِم الـحقوِق التي ُتوفِّ
ِة حقوقًا  عيَّ ٍة إال وال بدَّ أن يكوَن هلا راٍع، وقد َجعَل الشُع للرَّ عّية، فام من رعيَّ والرَّ
اعي  ِة والرَّ عيَّ تِه، فإَذا أّدى كلٌّ من الرَّ عىل الّراعي، وَجعَل للّراعي حقوقًا عىل رعيَّ

هذه الـحقوَق ساَد األمُن يف البالد.
اأوالً: حق�ُق الرعية على الراعي.

من حق �لرعية على �لر�عي:

اهللِ،  شيعِة  ظلِّ  يف  ذلَك  ويكوُن  َيظِلَمهم،  وال  والـحقِّ  بالَعدِل  َيُكَمهم  أن   -1
ۉ(  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  )ۆ  تعاىل:  لقولِه  استجابًة 
]الـامئدة:49[. ولقولِه تعاىل: )ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 

جئ حئ مئ ىئ( ]ص:26[.
)1( صحيح: رواه الرتمذي )1444(، والنسـائي يف الكربى )5299(، وأمحد )93/4(، من حديث معاوية، 
ورواه أبو داود )4484(، وأمحد )280/2(، من حديث أيب هريرة، ورواه أمحد )214/2(، من حديث 

عبد اهلل بن عمرو ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )2381([.
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هم. 2- أن َينصَح هلم دائاًم وال َيُغشَّ

ْم َوَيْنَصُح إاِلَّ َلْ َيْدُخْل  َهُد َلُ قاَلَ l: »َما ِمْن َأِمرٍي َيِل َأْمَر اْلُْسِلِمنَي ُثمَّ اَل َيْ
.)1(«óنَّة َمَعُهُم اْلَ

تِِه  ًة َيُموُت َيْوَم َيُموُت َوُهَو َغاشٌّ لَِرِعيَّ ِعيِه الل َرِعيَّ وقاَل l: »َما ِمْن َعْبٍد َيْسَتْ
نََّة«)2(. َم الل َعَلْيِه اْلَ إاِلَّ َحرَّ

3- أن َيرفَق هبم وال َيُشقَّ عليهم

تِي َشْيًئا َفَشقَّ َعَلْيِهْم َفاْشُقْق َعَلْيِه، َوَمْن  قال l: »اللهمَّ َمْن َوِلَ ِمْن َأْمِر ُأمَّ
تِي َشْيًئا َفَرَفَق ِبِْم َفاْرُفْق بِِه«)3(. َوِلَ ِمْن َأْمِر ُأمَّ

تِه. 4- أن َيتَِّخَذ بطانًة صالـحًة تأمُره بالـمعروِف،وَتصدُقُه األخباَر عن رعيَّ

قاَل l: »َما َبَعَث الُل ِمْن َنبِيٍّ َواَل اْسَتْخَلَف ِمْن َخِليَفٍة إاِلَّ َكاَنْت َلُه بَِطاَنَتاِن: 
ُه َعَلْيِه، َفاْلَْعُصوُم َمْن  ضُّ ِّ َوَتُ ُه َعَلْيِه، َوبَِطاَنٌة َتْأُمُرُه بِالشَّ ضُّ بَِطاَنٌة َتْأُمُرُه بِاْلَْعُروِف َوَتُ

َعَصَم الُل َتَعاىَل«)4(.

تِه لثالثِة أمور: فعىل الّراعي أن ُيؤدَي هذه الـحقوَق لرعيَّ

َراٍع،  ُكْم  »ُكلُّ  :l قاَل  تِه  رعيَّ عن  القيامِة  يوَم  سائلُه  اهلَل  ألنَّ  األول:  األمر 
تِِه...«)5(. تِِه، اإِلَماُم َراٍع َوَمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَّ ُكْم َمْسؤوٌل َعْن َرِعيَّ َوُكلُّ

األمر الثاين: ليسوَد األمُن واألماُن يف رعيتِه.

والتكفريّيون  الـخوارُج  منها  يدخُل  التي  األبواَب  لُيغِلَق  الثالث:  األمر 
)1( صحيح: رواه مسلم )142(.
)2( صحيح: رواه مسلم )142(.

)3( صحيح: رواه مسلم )1828(.
)4( صحيح: رواه البخاري )7198(.

)5( متفق عليه: رواه البخاري )893(، ومسلم )1829(، واللفظ للبخاري.
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عليه  للُخروِج  وهبتانًا  ظلاًم  ويدفعوهَنم  الّراعي،  عىل  َة  عيَّ الرَّ فُيؤلِّبوَن  والـحزبّيون 
وَنزِع يِد الّطاعِة منه، وهذا ما يقُع يف كثرٍي من بالِد الـمسلَمنَي اليوم )ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ( ]البقرة[.
ثانياً: حق�ق الراعي على رعيته

1- أن يسَمعوا له ويطيعوا ما مل يأمْرهم بمعصيِة اهللِ؛ استجابًة لقولِه تعاىل: )ۈئ 
ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ( ]النساء:59[.

اَعُة ِفيَم َأَحبَّ َوَكِرَه، إاِلَّ َأْن ُيْؤَمَر  ْمُع َوالطَّ ولقولِه l: »َعَل اْلَْرِء اْلُْسِلِم السَّ
بَِمْعِصَيٍة، َفإِْن ُأِمَر بَِمْعِصَيٍة، َفَل َسْمَع َواَل َطاَعَة«)1(.

َ، َوَمْن ُيِطِع  َ، َوَمْن َعَصايِن َفَقْد َعَص اللَّ وقاَل l: »َمْن َأَطاَعنِي َفَقْد َأَطاَع اللَّ
اأَلِمرَي َفَقْد َأَطاَعنِي، َوَمْن َيْعِص اأَلِمرَي َفَقْد َعَصايِن«)2(.

2- أن ال ينِزُعوا يدًا من طاعٍة، وال خَيُرجوا عليه استجابًة لقولِه l: »َمْن َخَلَع َيًدا 
َة َلُه، َوَمْن َماَت َوَلْيَس ِف ُعُنِقِه َبْيَعٌة،  ِمْن َطاَعٍة)3(، َلِقَي الَل َيْوَم اْلِقَياَمِة َواَل ُحجَّ

َماَت ِميَتًة َجاِهِليًَّة«)4(.
ِة أن َتسمَع للّراعي إذا أمَرهم بمعصيِة اهللِ، ومَع ذلَك ال َينِزعوا  عيَّ أي: ال َيوُز للرَّ

يِف ليسوَد األمُن واألمان. يدًا من طاعتِه يف الـمعروِف، وال خَيرجوا عليه بالسَّ
َرُسوَل  َيا  َقاُلوا:  ا«!،  ُتْنِكُروَنَ َوُأُموٌر  َأَثَرٌة  َبْعِدي  َسَتُكوُن  ا  َ l:»إِنَّ ولقولِه 
قَّ الَِّذي َعَلْيُكْم، َوَتْسَأُلوَن الَل  وَن اْلَ ا َذلَِك؟ َقاَل: »ُتَؤدُّ اهللِ،! َكْيَف َتْأُمُر َمْن َأْدَرَك ِمنَّ

الَِّذي َلُكْم«)5(.

)1( متفق عليه: رواه البخاري )7144(، ومسلم )1839(.

)2( متفق عليه: رواه البخاري )2957(، ومسلم )1835(.
)3( )من خلع يدًا من طاعة( أي: خرج عنها بالـخروج عىل اإلمام وعدم االنقياد له يف غري معصية.

)4( صحيح: رواه مسلم )1851 ( .
)5( متفق عليه: رواه البخاري )3603(، ومسلم )1843(.
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• وسأل رجٌل رسول اهلل l فقال: َيا َنبِيَّ اهللِ! َأَرَأْيَت إِْن َقاَمْت َعَلْيَنا ُأَمَراُء 
َنا، َفاَم َتْأُمُرَنا؟ َفَأْعَرَض َعْنُه، ُثمَّ َسَأَلُه، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ  ُهْم َوَيْمَنُعوَنا َحقَّ َيْسَأُلوَنا َحقَّ

ْلُتْم«)1(. ُلوا، َوَعَلْيُكْم َما ُحِّ َم َعَلْيِهْم َما ُحِّ l: »اْسَمُعوا َوَأِطيُعوا، َفإِنَّ

وَن َعَلْيِهْم -أي:  وَنُكْم، َوُتَصلُّ ْم َوُيِبُّ وَنُ ِذيَن ُتِبُّ تُِكُم الَّ • وقاَل l: »ِخَياُر َأئِمَّ
َوُيْبِغُضوَنُكْم،  ْم  ُتْبِغُضوَنُ ِذيَن  الَّ تُِكُم  َأئِمَّ اُر  َوِشَ َعَلْيُكْم،  وَن  َوُيَصلُّ هلم-  تدعون 
ْيِف-؟  ْم َوَيْلَعُنوَنُكْم«، َقاَل: ُقْلَنا: َيا َرُسوَل اهللِ! َأَفاَل ُنَنابُِذُهْم -أي: بالسَّ َوَتْلَعُنوَنُ

َلَة«)2(. َلَة، اَل، َما َأَقاُموا ِفيُكُم الصَّ َقاَل: »اَل، َما َأَقاُموا ِفيُكُم الصَّ

• وقاَل l: »َأاَل َمْن َوِلَ َعَلْيِه َواٍل، َفَرآُه َيْأِت َشْيًئا ِمْن َمْعِصَيِة اللِ، َفْلَيْكَرْه َما 
َيْأِت ِمْن َمْعِصَيِة اللِ، َواَل َيْنِزَعنَّ َيًدا ِمْن َطاَعٍة«)3(.

ِة الذين ال هَيتدوَن هبديِه وال َيستّنوَن  • وملا ذكَر النَّبيُّ l حلذيفَة عن األئمَّ
تِه: قاَل حذيفة: َكْيَف َأْصَنُع َيا َرُسوَل اهللِ! إِْن َأْدَرْكُت َذلَِك؟ َقاَل l: »َتْسَمُع  بُسنَّ

َب َظْهُرَك، َوُأِخَذ َماُلَك، َفاْسَمْع َوَأِطْع«)4(. ِمرِي، َوإِْن ُضِ َوُتِطيُع لِْلَ

ًا، وال ُيذيعوا ُعيوَبُه يف جمالِسهم وعىل الـمنابِر ويف وسائِل  3- النَّصيحُة لُه رِسّ
 ِ يُن النَِّصيَحُة« ُقْلَنا: مِلَْن َيا َرُسوَل اهللِ؟ َقاَل: »لِلَّ اإلعالم؛ استجابًة لقولِه l: »الدِّ

تِِهْم»)5(. ِة اْلُْسِلِمنَي َوَعامَّ ئِمَّ َولِِكَتابِِه َولَِرُسولِِه َوأِلَ

ولقولِه l: »َمْن َأَراَد َأْن َيْنَصَح لِِذي ُسْلَطاٍن َفل ُيْبِدِه َعلنَِيًة، َوَلِكْن َيْأُخُذ 
ى الَِّذي َعَلْيِه«)6(. بَِيِدِه َفَيْخُلوا بِِه، َفإِْن َقبَِل ِمْنُه َفَذاَك، َوإاِل َكاَن َقْد َأدَّ

)1( صحيح: رواه مسلم )1846(.

)2( صحيح: رواه مسلم )1855(.

)3( صحيح: رواه مسلم )1855(.

)4( صحيح: رواه مسلم )1847(.
)5( صحيح: رواه مسلم )55(.

)6( صحيح: رواه أمحد )403/3(، وابن أيب عاصم يف «اآلحاد والـمثاين» )876(، والطرباين يف «الشاميني» 
)977(، والـحاكم )5269(، ]»ظالل الـجنة« )1096([ .
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ال�شبُب الرابع: ال�شرُب وعدم اال�شتعجاِل، والرج�ُع يف الفنت والن�ازل الأهل العلِم.

)ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ   :l استجابًة لقولِه تعاىل لرسولِه 
ۆئ ۆئ( ]األحقاف:35[.

َيِسرَي  َحتَّى  اأَلْمَر،  َهَذا  الُل  نَّ  َلُيتِمَّ »َوالل   : األرتِّ بن  خلّباِب   :l َولقولِه 
ُكْم  ْئَب َعَل َغَنِمِه، َوَلِكنَّ َ، َوالذِّ اُف إاِلَّ اللَّ َمْوَت، اَل َيَ اِكُب ِمْن َصْنَعاَء إىَِل َحْضَ الرَّ

َتْسَتْعِجُلوَن«)1(.

وإذا نزَلت الفتُن فَيجُب عىل الناِس أن يرِجعوا إىل أهِل العلِم قبَل إذاعتِها، 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  )ژ  تعاىل:  قاَل 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

ہ ہ ہ ہ ھ( ]النساء[.
برِي بن عديٍّ قاَل:أَتينا أنَس بَن مالٍك m فشَكونا إليه ما َنلقى من  • عن الزُّ
َتْلَقْوا  َبْعَدُه َشٌّ ِمْنُه، َحتَّى  َيْأِت َزَماٌن إاِلَّ َوالَِّذي  ُه اَل  وا، َفإِنَّ الـَحّجاج. فقال: »اْصرِبُ

.)2(l َربَُّكْم«. سمعُتُه من نبيُكم

ٍة ووِضَع ظلُم األّمِة يف ِكّفٍة لرجَح ظلُم  قالوا لو ُوِضَع ظلُم الـحجاِج يف ِكفَّ
 m الـحجاِج، ومَع ذلَك عنَدما اشتكى الناُس ظلَم الـحّجاِج ألنِس بِن مالٍك
وارِعِ يف  رِب ومل يأمْرهم أن َيِرقوا أنفَسهم، ومل يأمرهم بالـخروِج إىل الشَّ أمَرهم بالصَّ
روَن وَينهبوَن وَيقتلوَن  ُمظاهراٍت هَيتِفوَن فيها بُسقوِط الـحّجاِج، ويكسوَن وُيدمِّ
َاإلسالِم؟!  أّمة  يا  الـمسلِمنَي  بالد  حَتدُث يف  التي  الفوض  ما هذه  األمِن.  رجاَل 

همَّ فاشَهد. غُت. اللَّ همَّ قد بلَّ اللَّ

)1( صحيح: رواه البخاري )3612(.

)2( صحيح: رواه البخاري )7068(.
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أمة اإلسلم! األمُن نعمٌة عظيمٌة ال يعرُف قدرها إال من فقدها، والـمحافظون 
عىل األمن يف بالد الـمسلمني أجُرهم عند اهلل عظيم، ولكن من هم الـمحافظون 

عىل األمِن يف بالد الـمسلمني؟

الـمحافظوَن عىل األمِن يف بالِد الـمسلِمنَي هم:

دينِهم،  يف  النَّاَس  هوَن  ُيَفقِّ فهم  الـُمخِلصون،  عاُة  والدُّ الّرّبانّيوَن،  العلامُء   -1
فوهَنم بحقِّ الّراعي عليهم فال خَيُرجوا عليه، فَيسوُد األمُن يف البالد. وُيعرِّ

ُه، ويردُّ  2- الـحاكُم الذي بيِده أمُر البالِد فهو َيرَدُع الّظالـم، ويأخُذ للَمظلوِم حقَّ
الـحقوَق إىل أصحاهِبا.

عّيُة إذا َعرَفت ما هلا وما عليها ساَد األمُن يف البالد. 3- الرَّ

حفاظًا  يِل  باللَّ وَيسهروَن  األمِن،  ُياِفظوَن عىل  طبقاِتم  بَجميِع  األمِن  رجاُل   -4
عىل األرواِح واألمواِل واألعراِض وغرِيها.

ُرهم ربُّهم يف كتاِبه، ور�ش�لُهم l يف �شنَِّته مبا يلي: ه�ؤالء جميعاً ُيب�شِّ

اأوالً: بظلِّ عر�س الرحمن ي�م ال ظل اإال ظله.

ُه: إَِماٌم َعاِدٌل، َوَشابٌّ  ِه، َيْوَم اَل ِظلَّ إاِلَّ ِظلُّ ُهُم الل ِف ِظلِّ قاَل l: »َسْبَعٌة ُيِظلُّ
ابَّا ِف اللِ اْجَتَمَعا  ٌق ِف الـَمَساِجِد، َوَرُجَلِن َتَ َنَشَأ ِف ِعَباَدِة اللِ َتَعاىَل، َوَرُجٌل َقْلُبُه ُمَعلَّ
 ،َ اللَّ َأَخاُف  إيِنِّ  َفَقاَل:  اٍل  َوَجَ َمْنِصٍب  َذاُت  اْمَرَأٌة  َدَعْتُه  َوَرُجٌل  َعَلْيِه،  َقا  َوَتَفرَّ َعَلْيِه، 
َق بَِصَدَقٍة َفَأْخَفاَها َحتَّى اَل َتْعَلَم ِشَمُلُه َما ُتْنِفُق َيِميُنُه، َوَرُجٌل َذَكَر الل  َوَرُجٌل َتَصدَّ

َخالًِيا َفَفاَضْت َعْيَناُه«)1(.
ثانياً: مبحبة الله

قاَل تعاىل: )ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ( ]الـحجرات[.
)1( متفق عليه: رواه البخاري )1423(، ومسلم )1031(.
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ِذيَن َيْعِدُلوَن ِف ُحْكِمِهْم  وقاَل l: »إِنَّ اْلُْقِسِطنَي ِعْنَد اللِ َعَل َمَنابَِر ِمْن ُنوٍر، الَّ
َوَأْهِليِهْم َوَما َوُلوا«)1(.

ُيبُه  العادُل  فالـحاكُم   ، شٍّ لكلِّ  سبٌب  والظلُم  خرٍي،  لكلِّ  سبٌب  فالعدُل 
شعُبُه، وهذا من أهمِّ أسباِب األمِن واألمان.

ثالثاً: بالنجاِة من النار

إذا  وغرِيهم  األمِن  رجاِل  من  الـمسلِمنَي  بالِد  يف  األمِن  عىل  الـُمحاِفظوَن 
اِر إذا ماتوا عىل  أرادوا بَعمِلهم وجَه اهللِ عزَّ وجلَّ َنَجوا يوَم القيامِة من عذاِب النَّ

التَّوحيد.

اُر َأَبًدا: َعنْيٌ َبَكْت ِمْن َخْشَيِة اللِ، َوَعنْيٌ َباَتْت  ُهَم النَّ قاَل l: »َعْيَناِن اَل َتَسُّ
ُرُس ِف َسبِيِل اللِِ«)2(. َتْ

ُه النَّاُر«)3(. ْت َقَدَما َعْبٍد ِف َسبِيِل اللِ َفَتَمسَّ وقاَل l: »َما اْغرَبَّ
رابعاً: يب�شرهم بالـجنة.

قاَل l يف غزوة األحزاب ألصحابه: »َمْن َيْأتِينا بَِخرَبِ اْلَقْوِم -أي: العدو- 
ْجَعُة، َوَأْضَمُن َلُه الـجّنة؟«)4(. أْشَتُِط َلُه الرَّ

ٌق، َوَرُجٌل َرِحيٌم ö لُِكلِّ  ِة َثَلَثٌة: ُذو ُسْلَطاٍن ُمْقِسٌط ُمَوفِّ نَّ وقاَل l: »َأْهُل اْلَ
ُف ُذو ِعَياٍل«)5(. ِذي ُقْرَبى َوُمْسِلٍم، َوَعِفيٌف ُمَتَعفِّ

)1( صحيح: رواه مسلم )1827(.
)2( صحيح: رواه أبو يعىل )4346(، من حديث أنس، والرتمذي )1639(، من حديث ابن عباس ]»صحيح 

الرتغيب والرتهيب« )1230([.
)3( صحيح: رواه البخاري )2811(.

)4( صحيح: رواه أمحد )392/5(، والـمروزي يف »تعظيم قدر الصالة« )215(.
)5( صحيح: رواه مسلم )2865(.
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هذا  وأّمَتُه؟  l أصحاَبه  اهللِ  َ هبا رسوُل  بشَّ التي  العاشُة  الُبشى  ما هي 
الذي سَنعِرُفه -إن شاَء اهلُل تعاىل- يف الـُجمعِة القادمِة إن كاَن يف الُعمِر بقيَّة.
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تب�شريه l للطائعني لله ور�ش�له l ب�شعادة الدنيا واالآخرة
عباَد الل! يقوُل اهلُل عزَّ وجلَّ يف كتابِه: )ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ( ]الزمر[.

)ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ويقوُل سبحانه: 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ( ]يس[.

موعُدنا يف هذا اليوِم - إن شاَء اهلُل تعاىل- مع موعظٍة جديدٍة من سلسلِة 
دروٌس   ... القرآن  َقصِص  من  والـمرجاُن  اللؤلُؤ  بعنوان:  التي  الـمواعِظ 
ما  أتدروَن   ،l ٍد  حممَّ وحبيبِنا  نبيِّنا  ِة  قصَّ عن  فيها  ُم  َنتكلَّ والتي  وعرٌب  وعظاٌت 

هي يا عباَد اهلل؟

ريِة  ُة التي سَنقِطُفها -إن شاَء الُل تعاىل- من دراستِنا للسِّ إهنا: البشاراُت النَّبويَّ
نيا  الدُّ بسعادِة   l ورسولِه  لل  للّطائعنَي   l َتبشرُيه  وهي:  أال  الَعِطرة.  ِة  النَّبويَّ

والخرة

.)1(l ضا باِطنًا حلكم اهللِ ورسولِه • الّطاعُة هي: االمتثاُل ظاهرًا، والرِّ

• الّطاعُة هللِ ورسولِه l من أجلِّ صفاِت الـمؤمننَي

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  )ې  تعاىل:  قاَل 
ۆئ ۆئ ( ]النور:51[.

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  وقاَل 
)1( انظر: »نرضة النعيم« )2673/7(.
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ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ( ]األحزاب[.
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  )ڑ  تعاىل:  وقاَل 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ 
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۇ ۇ ۆ ۆ( ]األنفال[.
جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  )ۈئ  تعاىل:  وقاَل 
جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ 

مث ىث( ]النساء[.

وقاَل تعاىل: )ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ( ]األنفال[.

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  وقاَل 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ( ]األنفال[.

سوِل l هي طاعٌة هللِ عزَّ وجلَّ وطاعُة الرَّ

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  قاَل 
ڀ ٺ( ]النساء[.

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  )ڻ  تعاىل:  وقاَل 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ( ]النساء[.

قاَل ابُن كثرٍي رمَحه اهلُل يف قولِه تعاىل: )ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 
اَل  ُه  َأنَّ َسِة:  امْلَُقدَّ اْلَكِريَمِة  بَِنْفِسِه  َتَعاىَل  ُيْقِسُم  قال:  ]النساء:65[  ۉ ۉ ې( 
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الَِّذي  قُّ  َفُهَو احْلَ بِِه  َفاَم َحَكَم  ُموِر،  اأْلُ l يِف مَجِيِع  ُسوَل  َم الرَّ كِّ َأَحٌد َحتَّى ُيَ ُيْؤِمُن 
)ې ې ې ى ى ائ ائ  َباِطًنا َوَظاِهًرا؛ َوهِلََذا َقاَل:  َلُه  َيُِب ااِلْنِقَياُد 
ُموَك ُيِطيُعوَنَك يِف َبَواِطنِِهْم َفاَل َيُِدوَن  ەئ ەئ وئ وئ( َأْي: إَِذا َحكَّ
ُموا لَِذلَِك  اِهِر َواْلَباِطِن َفُيَسلِّ يِف َأْنُفِسِهْم َحَرًجا مِمَّا َحَكْمَت بِِه، َوَيْنَقاُدوَن َلُه يِف الظَّ

ا ِمْن َغرْيِ مُمَانَِعٍة َواَل ُمَداِفَعٍة َواَل ُمَناِزَعٍة)1(. يًّ َتْسِلياًم ُكلِّ

l مِع والطاعِة هللِ عزَّ وجلَّ ولرسولِه وقد ربَّى النَّبيُّ l أصحاَبُه عىل السَّ

• َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة m َقاَل: َلـامَّ َنَزَلْت َعىَل َرُسوِل اهللِ l: )ڃ ڃ ڃ چ 
]البقرة:284[،   ) چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

َعىَل  َبَرُكوا  ُثمَّ   l اهللِ  َرُسوَل  َفَأَتْوا   ،l اهللِ  َرُسوِل  َأْصَحاِب  َعىَل  َذلَِك  اْشَتدَّ 
َياَم  اَلَة َواجْلَِهاَد َوالصِّ ْعاَمِل َما ُنِطيُق: الصَّ ْفَنا ِمَن اأْلَ َكِب، َفَقاُلوا: َأْي َرُسوَل اهللِ، ُكلِّ الرُّ

َدَقَة، َوَقِد ُأْنِزَلْت َعَلْيَك َهِذِه اآْلَيُة َواَل ُنِطيُقَها. َوالصَّ

َقْبِلُكْم  ِمْن  اْلِكَتاَبنْيِ  َأْهُل  َقاَل  َكَم  َتُقوُلوا  َأْن  »َأُتِريُدوَن   :l اهللِ  َرُسوُل  َقاَل 
َأَها  َنا َوإَِلْيَك اْلَِصرُي«، َفَلـامَّ اْقرَتَ َسِمْعَنا َوَعَصْيَنا؟ َبْل ُقوُلوا: َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك َربَّ

ا َأْلِسَنُتُهْم، َأْنَزَل اهلُل َتَعاىَل يِف إِْثِرَها: )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  اْلَقْوُم، َوَذلَّْت هِبَ
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

َذلَِك  َفَعُلوا  َفَلـامَّ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ( ]البقرة[، 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  )ۇ   : وجلَّ عزَّ  اهلُل  َفَأْنَزَل  َتَعاىَل،  اهلُل  َنَسَخَها 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ( َقاَل: »َنَعْم«) ەئ 

ىئ  )ىئ  »َنَعْم«  َقاَل:  ېئ(  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 

ىئ ی ی ی ی جئ( َقاَل: »َنَعْم« ) مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب 

)1( »تفسري ابن كثري« )520/1(.
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يب جت حت خت مت( ]البقرة[ َقاَل: »نعم«)1(.

مِع والّطاعِة هللِ ولرسولِه  فانُظروا عباَد الل! فقد جاَء الَفرُج والـخرُي بعَد السَّ
.l

ومن األمثلة عىل ذلك:

َم اهلُل -عزَّ وجّل- الـخمَر. 1- عنَدما َحرَّ

ْمِر َبَياًنا َشاِفًيا،  ْ َلَنا يِف اخْلَ • َعْن ُعَمَر بن الـخطاب m أنُه َقاَل: )اللهمَّ َبنيِّ
تِي يِف اْلَبَقَرِة: )ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ  َفَنَزَلِت اآْلَيُة الَّ
َعَلْيِه،  َفُقِرَئْت  ُعَمُر  َفُدِعَي  ]البقرة:219[.  ۇئ(  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 

تِي يِف النَِّساِء: )ڻ ۀ  ْمِر َبَياًنا َشاِفًيا، َفَنَزَلِت اآْلَيُة الَّ ْ َلَنا يِف اخْلَ َقاَل: اللهمَّ َبنيِّ
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے( ]النساء:43[ َفُدِعَي ُعَمُر 
تِي يِف الـامئَِدِة  ْمِر َبَياًنا َشاِفًيا، َفَنَزَلِت اآْلَيُة الَّ ْ َلَنا يِف اخْلَ َفُقِرَئْت َعَلْيِه، َقاَل: اللهمَّ َبنيِّ

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ( ]الـامئدة[، َفُدِعَي ُعَمُر َفُقِرَئْت َعَلْيِه، 

َفَقاَل: اْنَتَهْيَنا اْنَتَهْيَنا!()2(.

2- عنَدما أمر اهلُل عزَّ وجلَّ بالـحجاب.

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  )ڱ  تعاىل:  فقاَل 
]األحزاب[.  ڭ(  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے ے  ھ ھ  ھ  ہ ھ  ہ ہ ہ 

)1( صحيح: رواه مسلم )125(.
)2( صحيح: رواه الرتمذي )3049(، وأبو داود )3670(، والنسائي )286/8(، وأمحد )53/1(، ]»صحيح 

سنن الرتمذي« )2442([.
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وقال تعاىل: )ں ڻ ڻ ڻ( ]النور:31[.

اهلُل:  أنزل  ملا  اأُلَوَل،  الـمهاجِراِت  نساَء  اهلل  َيرَحُم   :p عائشُة  تقوُل 
)ں ڻ ڻ ڻ( َشَقْقَن ُمُروَطُهنَّ فاَخَتَمْرَن به)1(.

3- عنَدما أمَر اهلُل عزَّ وجلَّ بَتحويِل القبلِة إىل الـمسجِد الـحرام.

َبْيِت  َنْحَو  َصىلَّ   l اهللِ  َرُسوُل  َكاَن  قال:   m عازب  بن  الرباء  عن   •

َه  - َشْهًرا، َوَكاَن َرُسوُل اهللِ l ُيِبُّ َأْن ُيَوجَّ َة َعَشَ -َأْو َسْبَعَة َعَشَ الـَمْقِدِس، ِستَّ
َه  َفَتَوجَّ ]البقرة:144[،   ) ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  )ڱ  اهلل:  َفَأْنَزَل  الَكْعَبِة،  إىَِل 

ڀ  پ  پ  پ  )پ  الَيُهوُد-:  -َوُهُم  النَّاِس  ِمَن  َفَهاُء  السُّ َوَقاَل  الَكْعَبِة،  َنْحَو 
]البقرة[.  ٹ(  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

يِف  اأَلْنَصاِر  ِمَن  َقْوٍم  َعىَل  َفَمرَّ   ، َما َصىلَّ َبْعَد  َخَرَج  ُثمَّ  َرُجٌل،   l بِيِّ  النَّ َمَع  َفَصىلَّ 
 ،l َصاَلِة الَعْرِ َنْحَو َبْيِت الـَمْقِدِس، َفَقاَل: ُهَو َيْشَهُد: َأنَُّه َصىلَّ َمَع َرُسوِل اهللِ 
ُهوا َنْحَو الَكْعَبِة)2(. هكذا يكون  َف الَقْوُم، َحتَّى َتَوجَّ َه َنْحَو الَكْعَبِة، َفَتَحرَّ ُه َتَوجَّ َوَأنَّ

.l الـمؤمُن الصادُق إذا جاءه األمُر من اهللِ ومن رسولِه

كتابِه،  يف  م  رهبُّ هم  ُ ُيبشِّ  l ولرسولِه  وجلَّ  عزَّ  هلل  الّطائعوَن  الل!  عباد 
تِه بام ييل: ورسوهُلم l يف سنَّ

اأوالً: بالفالح يف الدنيا واالآخرة

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  )ې  تعاىل:  قاَل 
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ( ]النور[.

)1( صحيح: رواه البخاري )4758(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )399(، ومسلم )527( واللفظ للبخاري.
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ثانيا: بالف�ز يف الدنيا واالآخرة

قاَل تعاىل: )ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ( 
]النور[.

ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  )ۀ  تعاىل:  وقاَل 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ( ]األحزاب[.

ثالثاً: بالرحمة يف الدنيا واالآخرة

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  )ک  تعاىل:  قاَل 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ( ]التوبة[.

وقاَل تعاىل: )ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 
ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 

ی جئ حئ( ]آل عمران[.

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  )گ  تعاىل:  وقاَل 
ڱ( ]النور[.

نيا واالآخرة رابعاً: بالهداية اإىل كلِّ خرٍي يف الدُّ

قاَل تعاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ( ]النور[.

خام�شاً: ب�شحبة االأنبياِء وال�شالـحني

قاَل تعاىل: )ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ( ]النساء[.
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�شاد�شاً: بالف�ز العظيم يف جنات النعيم، والنجاِة من العذاب االأليم

قاَل تعاىل: )ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ائ( ]النساء[.
وقاَل تعاىل: )چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

ژ ژ ڑ ڑ( ]الفتح[.
َة إاِلَّ َمْن َأَبى«، َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلل! َوَمْن  تِي َيْدُخُلوَن الـَجنَّ وقاَل l: »ُكلُّ ُأمَّ

َة، َوَمْن َعَصايِن َفَقْد َأَبى«)1(. َيْأَبى؟ َقاَل: »َمْن َأَطاَعنِي َدَخَل الـَجنَّ

بِيُّ  بِيَّ l، َفَمِرَض، َفَأَتاُه النَّ ُدُم النَّ وِديٌّ خَيْ َوَعْن َأَنٍس m َقاَل: َكاَن ُغاَلٌم هَيُ
l َيُعوُدُه، َفَقَعَد ِعْنَد َرْأِسِه، َفَقاَل َلُه: »َأْسِلْم«، َفَنَظَر إىَِل َأبِيِه َوُهَو ِعْنَدُه َفَقاَل َلُه: 
ِ الَِّذي َأْنَقَذُه  بِيُّ l َوُهَو َيُقوُل: »الـَحْمُد لِلَّ َأِطْع َأَبا الَقاِسِم l، َفَأْسَلَم، َفَخَرَج النَّ

ِمَن النَّاِر!«)2(.
�شابعاً: بالنجاِة من الهالِك يف الدنيا واالآخرة.

َيا  َفَقاَل:  َقْوًما  َأَتى  َرُجٍل  َكَمَثِل  بِِه،  الل  َبَعَثنِي  َما  َوَمَثُل  َمَثِل  َم  »إِنَّ  :l قاَل 
َطائَِفٌة  َفَأَطاَعُه  َفالنََّجاَء،  الُعْرَياُن،  ِذيُر  النَّ َأَنا  َوإيِنِّ   ، بَِعْيَنيَّ الـَجْيَش  َرَأْيُت  إيِنِّ  َقْوِم! 
َبْت  وا -أي: ساروا معه لياًل-، َفاْنَطَلُقوا َعَل َمَهِلِهْم َفَنَجْوا، َوَكذَّ ِمْن َقْوِمِه، َفَأْدَلُ
-أي:  َواْجَتاَحُهْم  َفَأْهَلَكُهْم  الـَجْيُش  َفَصبََّحُهُم  ْم،  َمَكاَنُ َفَأْصَبُحوا  ِمْنُهْم،  َطائَِفٌة 
َب  َبَع َما ِجْئُت بِِه، َوَمَثُل َمْن َعَصايِن َوَكذَّ استأصلهم-، َفَذلَِك َمَثُل َمْن َأَطاَعنِي َفاتَّ

.)3(» بَِم ِجْئُت بِِه ِمَن الـَحقِّ
)1( صحيح: رواه البخاري )7280(.
)2( صحيح: رواه البخاري )1356(.

)3( متفق عليه: رواه البخاري )7283(، ومسلم )2283(.
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نيا واآلخرِة، ولكن تعاَلوا  ُل عىل سعادِة الدُّ بالطاعِة هللِ ولرسولِه l َنتحصَّ
لَنصُدَق مع أنفِسنا يف طاعِة ويلِّ األمر الذي أمرنا اهلل بطاعته.

فقاَل تعاىل: )ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی( ]النساء:59[.

تِه بطاعِة ويلِّ األمِر؛ فقال l: »اْسَمُعوا َوَأِطيُعوا،  وأمَر رسوُل اهللِ l يف سنَّ
، َكَأنَّ َرْأَسُه َزبِيَبٌة«)1(. وقال l: »َأْوِصيُكْم بَِتْقوى  َوإِِن اْسُتْعِمَل َعَلْيُكْم َعْبٌد َحَبِشٌّ

.)2(» َر َعَلْيُكْم َعْبٌد َحَبِشٌّ اَعِة َوإِْن َتَأمَّ اللِ والَسْمِع َوالطَّ

َكاَن  َوإِْن  َوُأِطيَع،  َأْسَمَع  َأْن  َأْوَصايِن  َخِلييِل  »إِنَّ  قال:   m ذٍر  أيب  وعن 
مقطوعًا.  أي:  ْطَراِف(  اأْلَ َع  دَّ جُمَ َعْبًدا  َكاَن  )َوإِْن  ومعنى  ْطَراِف«)3(.  اأْلَ َع  دَّ جُمَ َعْبًدا 
والـمراُد أخسُّ الَعبيِد. أي أسَمُع وأطيُع لألمرِي وإن كاَن دينَء النِّسبة. حتى لو كاَن 

عبدًا أسوَد مقطوَع األطراف فطاعُته واجبة.

ْمِع  السَّ َعىَل   l اهللِ  َرُسوَل  »َباَيْعَنا  َقاَل:   ،m اِمِت  الصَّ ْبِن  ُعَباَدَة  َوَعْن 
َنُقوَل-  َنُقوَم -َأْو  َوَأْن  َأْهَلُه،  اأَلْمَر  ُنَناِزَع  اَل  َوَأْن  َوالـَمْكَرِه،  الـَمْنَشِط  اَعِة يِف  َوالطَّ

ا، اَل َنَخاُف يِف اهللِ َلْوَمَة اَلئٍِم«)4(. بِالـَحقِّ َحْيُثاَم ُكنَّ

ماِن الَعجيِب يراُهم ال َيسمعوَن  والّناظُر يف أحواِل كثرٍي من الّناِس يف هذا الزَّ
بُب  وال ُيطيعوَن لوالِة أمِرهم، وخاَلفوا أمَر اهللِ وأمَر رسولِه l، أتدروَن ما السَّ

يف ذلك؟

)1( صحيح: رواه البخاري )7142(.
)2( صحيـح: رواه الرتمـذي )2676(، وأبـو داود )4607(، وأمحـد )126/4(، والـحاكـم )174/1(، 

]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )37([. 
)3( صحيح: رواه مسلم )648(.

)4( صحيح: رواه البخاري )7200-7199(.
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اأوالً: يتَّبع�ن اأه�اءهم

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  )ې  تعاىل:  قاَل 
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ( ]القصص[.

ثانياً: يتبع�ن ال�شيطان

قاَل تعاىل: )ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ( ]العنكبوت[.

وقاَل تعاىل عىل لساِن اهُلدهد: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ( ]النمل[.
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  )ڑ  يطان:  الشَّ لساِن  عىل  تعاىل  وقاَل 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ۈ ٴۇ  ۆ ۈ  ڭ ۇ ۇ ۆ  ڭ  ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ۋ( ]إبراهيم[.
ثالثاً: الكرب

قاَل تعاىل: )ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ( ]األعراف[.

وقاَل تعاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ( ]العنكبوت[.
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ٍة ِمْن ِكرْبٍ« َقاَل َرُجٌل: إِنَّ  َة َمْن َكاَن ِف َقْلبِِه ِمْثَقاُل َذرَّ نَّ وقاَل l: »اَل َيْدُخُل اْلَ
َمَل،  ُجَل ُيِبُّ َأْن َيُكوَن َثْوُبُه َحَسًنا َوَنْعُلُه َحَسَنًة، َقاَل l: »إِنَّ الَل َجِيٌل ُيِبُّ اْلَ الرَّ

، َوَغْمُط النَّاِس«)1(. قِّ : َبَطُر اْلَ اْلِكرْبُ
رابعاً: التقليد االأعمى

ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  )ۇئ  تعاىل:  قاَل 
ٻ  ٻ  جبٱ  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

ڃ( ]الزخرف[. ڃ  ڄ 
خام�شاً: كرثُة اأهِل الباطِل.

مِع والّطاعِة هللِ ولرسولِه l بسبِب كثرِة أهِل  كثرٌي من الّناِس َيمتنُِع عن السَّ
الباطِل، يظنُّ أهنم لكثرِتم هم عىل الـحقِّ واهلُل عزَّ وجلَّ يقوُل: )ۆ ۆ ۈ 
مب  )خب  تعاىل:  وقاَل  ]األنعام:116[.  ۉ(  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 

ىب يب جت حت خت( ]يوسف[.

)ٱ  تعاىل:  وقاَل  ]الروم[.  )پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ(  تعاىل:  وقاَل 
ٺ(  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

]الروم[.

الُة، هي الـمشكُة، هي الـجاهلُة، والقلُة  فالَكثرُة يا عباَد اهلل! دائاًم هي الضَّ
)ۆئ ۈئ  تعاىل:  قاَل   l ولرسولِه  الطائعُة هللِ  الـمؤمنُة، هي  الشاكرُة، هي  هي 

ۈئ ېئ ېئ( ]سبأ[.
)1( صحيح: رواه مسلم )91(.
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ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  )ے  تعاىل:  وقاَل 
ۈ ٴۇ ۋ ۋ( ]ص:24[.

بِيَّ  َوالنَّ َهْيُط،  الرُّ َوَمَعُه   l بِيَّ  النَّ َفَرَأْيُت  َمُم،  اأْلُ َعَلَّ  »ُعِرَضْت   :l وقاَل 
بِيَّ َلْيَس َمَعُه َأَحٌد«)1(. ُجَلِن، َوالنَّ ُجُل َوالرَّ َوَمَعُه الرَّ

َتغرَتَّ  l وإن كنَت وحَدك، وال  سوِل  وللرَّ اعِة هللِ  بالطَّ اهللِ!  يا عبَد  فعليَك 
الل. بَكثرِة اهلالكنَي، فإنه ليَس بعَد الـحقِّ إال الضَّ

نيا واآلخرة. ُه بسعادِة الدُّ ُ الّطائُِع هللِ ولرسولِه l ُنبشِّ

قبَل  نيا  الدُّ يف  العاجِل  بالعقاِب  فأبِش  ولرسولِه  هللِ  العايص  ا  أهيُّ أنت  أما   •
اآلخرة.

l بِِشاَملِِه، َفَقاَل َلُه l: »ُكْل بَِيِمينَِك«،  • فهذا َرُجل َأَكَل ِعْنَد َرُسوِل اهللِ 
ْت َيُدُه  ُجل: اَل َأْسَتِطيُع، َفَقاَل l: »اَل اْسَتَطْعَت!«، َما َمَنَعُه إاِلَّ اْلِكرْبُ َفُشلَّ َفَقاَل الرَّ

َفاَم َرَفَعها إىِل ِفيه)2(.

الِل الـُمبنِي. قاَل تعاىل: )ٿ ٿ  ا العايص هللِ ولرسولِه أبِش بالضَّ • أهيُّ
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ( ]األحزاب[.

قاَل  القيامِة.  يوَم  والـَحسِة  بالنَّدِم  أبِش  ولرسولِه  هللِ  العايص  ا  أهيُّ  •
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  )ڎ  تعاىل: 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گگ 

ڻ ڻ( ]النساء[.
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  )ڳ  تعاىل:  وقاَل 

)1( متفق عليه: رواه البخاري )5705( ومسلم )220(.
)2( صحيح: رواه مسلم )2021(.
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ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ( ]الفرقان[.

َيْوَم  آَزَر  َأَباُه  إِْبَراِهيُم  »َيْلَقى  َقاَل:   ،l بِيِّ  النَّ َعِن   ،m ُهَرْيَرَة  َأيِب  وَعْن 
َتْعِصنِي؟  اَل  َلَك  َأُقْل  َأَلْ  إِْبَراِهيُم:  َلُه  َفَيُقوُل  ٌة،  َوَغرَبَ ٌة  َقَتَ آَزَر  َوْجِه  َوَعَل  الِقَياَمِة، 
ِزَينِي  َفَيُقوُل َأُبوُه: َفالَيْوَم اَل َأْعِصيَك، َفَيُقوُل إِْبَراِهيُم: َيا َربِّ إِنََّك َوَعْدَتنِي َأْن اَل ُتْ
َة  ْمُت الـَجنَّ َيْوَم ُيْبَعُثوَن، َفَأيُّ ِخْزٍي َأْخَزى ِمْن َأِب اأَلْبَعِد؟ َفَيُقوُل الل َتَعاىَل: إيِنِّ َحرَّ
َفَيْنُظُر، َفإَِذا ُهَو بِِذيٍخ -أي  َت ِرْجَلْيَك؟  َيا إِْبَراِهيُم! َما َتْ ُيَقاُل:  َعَل الَكاِفِريَن، ُثمَّ 

اِر»)1(. بضبٍع- ُمْلَتِطٍخ، َفُيْؤَخُذ بَِقَوائِِمِه َفُيْلَقى ِف النَّ

تعاىل:  قاَل  جهنَّم.  ناِر  األليِم يف  بالَعذاِب  أبِش  ولرسولِه  العايص هللِ  ا  أهيُّ  •
)ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ( ]الـجن[.

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  )ائ  تعاىل:  وقــاَل 
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ( ]النساء[.

َأَبا َطالٍِب الَوَفاُة َجاَءُه َرُسوُل اهللِ  ْت  عن الـُمسيِِّب بن َحزٍن قال: َلـامَّ َحرَضَ
َة ْبِن الـُمِغرَيِة، َقاَل َرُسوُل  l، َفَوَجَد ِعْنَدُه َأَبا َجْهِل ْبَن ِهَشاٍم، َوَعْبَداهللِ ْبَن َأيِب ُأَميَّ
ا ِعْنَد الل« َفَقاَل  ! ُقْل: اَل إَِلَه إاِلَّ الل، َكِلَمًة َأْشَهُد َلَك ِبَ يِب َطالٍِب: »َيا َعمِّ اهللِ l أِلَ
ِلِب؟ َفَلْم  ِة َعْبِد الـُمطَّ َة: َيا َأَبا َطالٍِب! َأَتْرَغُب َعْن ِملَّ َأُبو َجْهٍل، َوَعْبُد اهللِ ْبُن َأيِب ُأَميَّ
َأُبو َطالٍِب  َقاَل  بِتِْلَك الـَمَقاَلِة، َحتَّى  َوَيُعوَداِن  َعَلْيِه،  َيْعِرُضَها   l َيَزْل َرُسوُل اهللِ 
َفَقاَل  اهلل،  إاِلَّ  إَِلَه  اَل  َيُقوَل:  َأْن  َوَأَبى  ِلِب،  الـُمطَّ َعْبِد  ِة  ِملَّ َعىَل  ُهَو  َمُهْم:  َكلَّ َما  آِخَر 

ْسَتْغِفَرنَّ َلَك َما َلْ ُأْنَه َعْنَك« َفَأْنَزَل اهلُل َتَعاىَل ِفيِه: )ٿ  َرُسوُل اهللِ l: »َأَما َواللِ أَلَ
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

)1( صحيح: رواه البخاري )3350(.
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ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ( ]التوبة[ )1(.

ُه َقاَل: »َيا َرُسوَل اهلل! َهْل َنَفْعَت َأَبا َطالٍِب  ِلِب َأنَّ • َعْن الَعبَّاِس ْبِن َعْبِد الـُمطَّ
وُطَك َوَيْغَضُب َلَك! َقاَل: »َنَعْم، ُهَو ِف َضْحَضاٍح ِمْن َناٍر، َوَلْواَل  ُه َكاَن َيُ ٍء؟ َفإِنَّ بيَِشْ

ْرِك اأَلْسَفِل ِمَن النَّاِر«)2(. َأَنا َلَكاَن ِف الدَّ

اِر َعَذاًبا َأُبو َطالٍِب  • وعن ابِن عّباٍس أن رسوَل اهللِ l قاَل: »َأْهَوُن َأْهِل النَّ
َوُهَو ُمْنَتِعٌل بَِنْعَلنِي َيْغِل ِمْنُهَم ِدَماُغُه«)3(.

نا جلَّ  ربُّ َر  l؛ ولذلَك حذَّ اهلَل ورسوَلُه  الدنيا واآلخرِة ملن عىص  فعذاُب 
)ڃ ڃ ڃ  تعاىل:  قاَل   .l كتابِه من معصيتِه ومعصيِة رسولِه  وعال يف 

چ چ ( ]الـامئدة:92[.

وقاَل تعاىل: )ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ 

ک ک ک ک گ( ]األحزاب[.

أصحاَبه   l النَّبيُّ  هبا   َ بشَّ التي  عشَة  الـحاديَة  الُبشى  هي  ما  الل!  عباَد 
وأمَتُه؟ هذا الذي سَنعِرُفه -إن شاَء اهلُل تعاىل- يف الـُجمعِة القادمِة إن كاَن يف الُعمِر 

بقّية.

)1( متفق عليه: رواه البخاري )1360(، ومسلم )24(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )3883(، ومسلم )209(.

)3( صحيح: رواه مسلم )213(.
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تب�شريُه l للثابتنَي على دينهم يف زمن الفنت ب�شعادة الدنيا واالآخرة
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  )ڀ  كتابِه:  يف  وجلَّ  عزَّ  اهلُل  يقوُل  اللِ!  عباَد 
ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڄڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ 

ڇ ڇ ڇ( ]األحزاب[.
مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  )ی  سبحانه:  ويقوُل 

ىب يب( ]البقرة[.
سلسلِة  من  جديدٍة  موعظٍة  مَع  تعاىل-  اهلُل  شاَء  إن   - اليوم  هذا  يف  موعُدنا 
الـمواعِظ التي بعنوان: اللؤلُؤ والـمرجان من َقصِص القرآن ... دروٌس وعظاٌت 

ُم فيها عن قّصِة نبيِّنا وحبيبِنا حمّمٍد l، أتدروَن ما هي يا عباَد اهلل؟ وعرٌب والتي نتكلَّ

ريِة  ُة التي سَنقِطُفها -إن شاَء الُل تعاىل- من دراستِنا للسَّ إهنا: البشاراُت النَّبويَّ
نيا  ِة الَعِطرة. أال وهي: َتبشرُيُه l للّثابتنَي عل دينِهم ف زمِن الِفتِن بسعادِة الدُّ النَّبويَّ

والخرة

نِعُم اهللِ علينا كثريٌة جدًا. قاَل تعاىل: )ىئ ىئ ی ی ی ی( ]النحل:53[. 
وقاَل تعاىل: )ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ( ]النحل:18[.

نَّة. ومن أعظِم نعِم اهللِ علينا، نعمُة اإلسالِم والسُّ

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  )چ  تعاىل:  قاَل 
ڌ ڌ( ]الـامئدة:3[.
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چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  )ڦ  تعاىل:  وقــاَل 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ( -أي: باإلسالِم- )ڌ( 

]آل عمران:103[.

، وهو ديُن األنبياِء مجيعًا.  يُن الـحقُّ يُن عنَد اهللِ، وهو الدِّ • واإلسالُم هو الدِّ
قاَل تعاىل: )ڃ ڃ چ چ چ( ]آل عمران:19[.

القيامِة بغرِي اإلسالِم فهو من أخَسِ الـخارسيَن. قاَل تعاىل:  ومن جاَء يوَم 
]آل  چ(  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  )ڦ 

عمران[.

من  َسقَط  من  فيها  وَسقَط  ماِن  الزَّ هذا  يف  الفتُن  َكُثَرِت  ولقد  اإلسلم!  أمة 
ِضعاِف اإليامِن وَمرض القلوِب والـمنافقنَي. قاَل تعاىل: )ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ھ  ھ ھ  ھ  ہ  ہ ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ ڱ 

ے ے ۓ ۓ ڭ( ]الـحج[.
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  )ٿ  تعاىل:  ــاَل  وق

ڤ( ]التوبة:49[.
• وليَس هذا فَحسب، بل إنَّ الفتن تشتدُّ يومًا بعَد يوٍم، مما َيدلُّ عىل أنه قد 
َيَدِي  َبنْيَ  »إنَّ  يقوُل:   l اهللِ  رسوَل  فإنَّ  ؛  الـحقُّ الوعُد  واقرتَب  اآلزفة،  َأِزَفِت 

ْيِل الـُمْظِلِم«)1(. اَعِة ِفَتنًا َكِقَطِع اللَّ السَّ

• إهنا فتٌن تعُل اإلنساَن خيرُج عن دينه.

ُجُل  ْيِل الـُمْظِلِم، ُيْصبُِح الرَّ اَعِة ِفَتٌن َكِقَطِع اللَّ قاَل l: »َتُكوُن َبنْيَ َيَدِي السَّ
)1( صحيـح: رواه أبـو داود )4259(، وابـن ماجـه )3961(، وأمحـد )416/4(، ]»صحيـح الـجامـع« 

.])2049(
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ِفيَها ُمْؤِمًنا، َوُيْمِس َكاِفًرا، َوُيْمِس ُمْؤِمًنا، َوُيْصبُِح َكاِفًرا، َيبِيُع َأْقَواٌم ِديَنُهْم بَِعَرٍض 
ْنَيا«)1(. ِمَن الدُّ

• إهنا فتٌن تعُل اإلنساَن يَتمّنى الـموت.

ُجُل َعَل اْلَقرْبِ  ْنَيا َحتَّى َيُمرَّ الرَّ قاَل l: »َوالَِّذي َنْفِس بَِيِدِه! اَل َتْذَهُب الدُّ
يُن  الدِّ بِِه  َوَلْيَس  اْلَقرْبِ،  َهَذا  َصاِحِب  َمَكاَن  ُكْنُت  َلْيَتنِي  َيا  َوَيُقوُل:  َعَلْيِه،  ُغ  َفَيَتَمرَّ

إاِلَّ اْلَبَلُء«)2(.
*ومن هذه الفنِت التي انتَ�شَرت يف هذا الزَّماِن ويف غرِيه

اأوالً: فتنُة الـمال.

قاَل تعاىل: )ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ( ]التغابن[.

تِي الـَمُل«)3(. ٍة ِفْتَنًة َوِفْتَنُة ُأمَّ وقاَل l: »إِنَّ لُِكلِّ ُأمَّ

نة: ومن األمثلِة عىل ذلَك من الكتاِب والسُّ

َتنِي يف سورِة الكهف. 1- صاحُب الـجنَّ

2- قارون

فكلٌّ منهام افَتتَن باملِه فَبغى وتكربَّ فَحَرمُه اهلُل هذا الـامل.

3- األقرُع واألبرُص يف حديِث الّثالثِة من بني إرسائيل.
ثانياً: فتنُة الن�شاء

هواِت.  قدمِة الشَّ ها اهلُل يف كتابِه يف مِّ جاِل، ولذلَك عدَّ النِّساُء فتنٌة عظيمٌة للرِّ

)1( صحيح: رواه الرتمذي )2197(، والـحاكم )6263(، ]»صحيح الـجامع« )2993([.
)2( صحيح: رواه مسلم )157(.

)3( صحيـح: رواه الرتمـذي )2336(، وأمحـد )160/4(، وابـن حبـان )3223(، ]»صحيـح الرتغيـب 
والرتهيب« )3253([.
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فقاَل تعاىل: )ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ( ]آل عمران:14[.

َجاِل ِمَن النَِّساِء«)1(. وقاَل l: »َما َتَرْكُت َبْعِدي ِف النَّاِس ِفْتَنًة َأَضَّ َعَل الرِّ

َفَيْنُظُر  ِفيَها،  ُمْسَتْخِلُفُكْم  الَل  َوإِنَّ  ٌة،  َخِضَ ُحْلَوٌة  ْنَيا  الدُّ »إِنَّ   :l وقاَل 
َكاَنْت  ائِيَل  إِْسَ َبنِي  ِفْتَنِة  َل  َأوَّ َفإِنَّ  النَِّساَء،  ُقوا  َواتَّ ْنَيا  الدُّ ُقوا  َفاتَّ َتْعَمُلوَن،  َكْيَف 

ِف النَِّساِء«)2(.

ْيَطاُن«)3(. أي: زينها  َفَها الشَّ وقاَل l: »الـَمْرَأُة َعْوَرٌة، َفإَِذا َخَرَجْت اْسَتْشَ
يف أعني الرجال.

من  ناجتاِن  وهما  القتِل-،  -اأي:  الهرِج  وفتنُة  الـم�شلم-،  اأخاُه  الـم�شلُم  ُيَكفَِّر  -اأي:  التكفري  فتنُة  ثالثاً: 

انت�شار فكِر الـخ�ارِج يف االأمِة.

ا«)4(. ا َأَحُدُهَ ِخيِه َيا َكاِفُر، َفَقْد َباَء ِبَ َم َرُجٍل َقاَل أِلَ قاَل l: »َأيُّ

»اْلَكِذُب  َقاَل:  اهْلَْرُج؟  َوَما  قالوا:  اْلَْرَج«  اَعِة  السَّ َيَدِي  َبنْيَ  »إِنَّ   :l وقاَل 
ُجُل  الرَّ َيْقُتَل  َحتَّى  َبْعًضا  َبْعِضُكْم  َقْتُل  ُه  َوَلِكنَّ اَر،  اْلُكفَّ بَِقْتِلُكُم  َلْيَس  ُه  إِنَّ  ... َواْلَقْتُل 

ِه«)5(. ُه، َوَيْقُتَل اْبَن َعمِّ َجاَرُه، َوَيْقُتَل َأَخاُه، َوَيْقُتَل َعمَّ

وقاَل l: »َوالَِّذي َنْفِس بَِيِدِه! َلَيْأتنَِيَّ َعَل النَّاِس َزَماٌن اَل َيْدِري اْلَقاتُِل ِف َأيِّ 
ٍء ُقتَِل«)6(. ٍء َقَتَل، َواَل َيْدِري اْلَْقُتوُل َعَل َأيِّ َشْ َشْ

)1( متفق عليه: رواه البخاري )5096 (، ومسلم )3740،3741(.
)2( صحيح: رواه مسلم )2742(.

)3( صحيـح: رواه الرتمذي )1173( والبزار )2061، 2062( وابن حبان )5599( وابن خزيمة )1685( 
]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )344، 346([.

)4( متفق عليه: رواه البخاري )6104(، ومسلم )60( واللفظ للبخاري.
)5( صحيح: رواه أمحد )406/4(، وابن ماجه )3959(، وأبو يعىل )7255(، وابن حبان )6710( واللفظ 

ألمحد، ]»الصحيحة« )1682([.
)6( صحيح: رواه مسلم )2908(.
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رابعاً: فتنُة انقالِب الـمفاهيم.

ُب  ُق ِفيَها اْلَكاِذُب، َوُيَكذَّ اَعاُت، ُيَصدَّ قاَل l: »َسَيْأِت َعَل النَّاِس َسَنَواٌت َخدَّ
َوْيبَِضُة«، ِقيَل:  ِمنُي، َوَيْنِطُق ِفيَها الرُّ ُن ِفيَها اأْلَ وَّ ائُِن، َوُيَ ُن ِفيَها اْلَ اِدُق، َوُيَؤمَّ ِفيَها الصَّ

ِة«)1(. َم ِف َأْمِر اْلَعامَّ اِفُه َيَتَكلَّ ُجُل التَّ َوْيبَِضُة؟ َقاَل: »الرَّ َوَما الرُّ
خام�شاً: فتنُة ُدعاِة ال�شاللِة واأئمِة الـجهل.

الـَخرْيِ،  l َعِن  َيْسَأُلوَن َرُسوَل اهللِ  النَّاُس  َكاَن  َقاَل:  الَياَمِن  ْبِن  َعْن ُحَذْيَفَة 
ٍة  ا يِف َجاِهِليَّ ُكنَّ ا  إِنَّ َيا َرُسوَل اهللِ!  َفُقْلُت:  ُيْدِرَكنِي،  َأْن  اَفَة  خَمَ  ِّ َأْسَأُلُه َعِن الشَّ َوُكْنُت 
ُقْلُت:  »َنَعْم«  َقاَل:  ؟  َشٍّ ِمْن  الـَخرْيِ  َهَذا  َبْعَد  َفَهْل  الـَخرْيِ،  َذا  هِبَ اهلل  َفَجاَءَنا   ، َوَشٍّ
ِّ ِمْن َخرْيٍ؟ َقاَل: »َنَعْم، َوِفيِه َدَخٌن« ُقْلُت: َوَما َدَخُنُه؟ َقاَل: »َقْوٌم  َوَهْل َبْعَد َذلَِك الشَّ
؟ َقاَل:  ُدوَن بَِغرْيِ َهْديِي، َتْعِرُف ِمْنُهْم َوُتْنِكُر« ُقْلُت: َفَهْل َبْعَد َذلَِك الـَخرْيِ ِمْن َشٍّ هَيْ
َيا َرُسوَل اهلل!  ُقْلُت:  ِفيَها«  َقَذُفوُه  إَِلْيَها  ْم  َأَجاَبُ َم، َمْن  َأْبَواِب َجَهنَّ »َنَعْم، ُدَعاٌة عل 
ُموَن بَِأْلِسَنتَِنا« ُقْلُت: َفاَم َتْأُمُريِن إِْن َأْدَرَكنِي  ِصْفُهْم َلَنا؟ َفَقاَل: »ُهْم ِمْن ِجْلَدتَِنا، َوَيَتَكلَّ
َواَل  اَعٌة  مَجَ ْم  هَلُ َيُكْن  مَلْ  َفإِْن  ُقْلُت:  َوإَِماَمُهْم«،  الـُمْسِلِمنَي  اَعَة  َجَ »َتْلَزُم  َقاَل:  َذلَِك؟ 
َها، َوَلْو َأْن َتَعضَّ بَِأْصِل َشَجَرٍة، َحتَّى ُيْدِرَكَك  إَِماٌم؟ َقاَل: »َفاْعَتِزْل تِْلَك الِفَرَق ُكلَّ

الـَمْوُت َوَأْنَت َعَل َذلَِك«)2(.

َوَلِكْن  الِعَباِد،  ِمَن  َيْنَتِزُعُه  اْنتَِزاًعا  الِعْلَم  َيْقبُِض  اَل  َتَعاىَل  الل  »إِنَّ   :l وقاَل 
ااًل، َفُسئُِلوا  َذ النَّاُس ُرُؤوًسا ُجهَّ َ َيْقبُِض الِعْلَم بَِقْبِض الُعَلَمِء، َحتَّى إَِذا َلْ ُيْبِق َعاِلًا اتَّ

وا«)3(. وا َوَأَضلُّ َفَأْفَتْوا بَِغرْيِ ِعْلٍم، َفَضلُّ
)1( حسـن: رواه ابن ماجـه )4036(، وأمحد )291/2(، والـحاكم )8439( مـن حديث أيب هريرة، ورواه 
أمحد )220/3(، والطرباين يف »األوسط« )8439( من حديث أنس، والبزار )2740( من حديث عوف 

بن مالك، واللفظ البن ماجه ]»السلسلة الصحيحة« )1887([.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )3606(، ومسلم )1847(.

)3( متفق عليه: رواه البخاري )100(، ومسلم )2673(.
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َك هبا الـمسلُم يف زمِن الفتِن ثبَت عىل دينِه؟ ما هي الوسائُل التي إذا َتسَّ

من رمحِة اهللِ بعبادِه الـمؤمنني أن أخرَبهم يف كتابِه عن الَوسائِل التي هبا َيثُبُت 
تِه عن الوسائِل التي  الـمؤمُن عىل دينِه، وكذلَك من رمحتِه l أن أخرَب أمتُه يف ُسنَّ

َيثُبُت هبا الـمؤمُن عىل دينِه يف زمِن الفتِن، ومنها:

اأوالً: االإمياُن ال�شادُق، العقيدُة ال�شحيحُة، الت�حيد.

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڤ  تعاىل:  قاَل 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ( ]إبراهيم[.

وجاَءت هذه اآليُة يف كتاِب اهللِ عزَّ وجلَّ بعَد قولِه تعاىل: )ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
حئٱ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ 

ڤ( ]إبراهيم[.

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   (  : اهلُل عزَّ وجلَّ يقوُل  اآليِة  وبعد هذه 
]إبراهيم[.  گ(  گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
يف  دينِهم،  عىل  التَّوحيِد  أهَل  اإليامِن،  أهَل  ُيثبُِّت  كيَف  وعال  جلَّ  نا  ربُّ لنا   َ لُيبنيِّ

نيا واآلخرة. الدُّ

َخرْيِ  َعَل  َتُه  ُأمَّ َيُدلَّ  َأْن  َعَلْيِه  ا  َحقًّ َكاَن  إاِلَّ  َقْبِل  َنبِيٌّ  َيُكْن  َلْ  ُه  »إِنَّ  :l • وقاَل 
ِلَا،  َتُكْم َهِذِه ُجِعَل َعاِفَيُتَها ِف َأوَّ ُأمَّ ْم، َوإِنَّ  َلُ َيْعَلُمُه  َوُيْنِذَرُهْم َشَّ َما  ْم،  َلُ َيْعَلُمُه  َما 
ُق َبْعُضَها َبْعًضا، َوَتِيُء  قِّ ا، َوَتِيُء ِفْتَنٌة َفرُيَ َوَسُيِصيُب آِخَرَها َبَلٌء، َوُأُموٌر ُتْنِكُروَنَ
اْلُْؤِمُن: َهِذِه  َفَيُقوُل  اْلِفْتَنُة  َتْنَكِشُف، َوَتِيُء  اْلُْؤِمُن: َهِذِه ُمْهِلَكتِي، ُثمَّ  َفَيُقوُل  اْلِفْتَنُة 
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ُيْؤِمُن بِاللِ  َوُهَو  ُتُه  َمنِيَّ َفْلَتْأتِِه  َة،  نَّ اْلَ َوُيْدَخَل  اِر،  النَّ ُيَزْحَزَح َعِن  َأْن  َفَمْن َأَحبَّ  َهِذِه، 
َواْلَيْوِم اْلِخِر«)1(.

• وسأَل هرقُل أبا سفياَن عن صحابِة رسوِل اهللِ l فقاَل: »هل ارتدَّ منهم 
أحٌد عن دينِه ُسخطًة له بعَد أن دخَل فيه؟ فقاَل أبو سفياَن: ال، قال هرقل: وكذلَك 

اإليامُن إذا خالَط بشاشَة القلوب«)2(.
ُت �صاحبُه عند �لفنت ومن �لأمثلة على �أن �لإمياَن �ل�صادَق يثبِّ

حرُة عنَدما دخل اإليامُن يف قلوهِبم. 1- السَّ

قاَل تعاىل يف وصفهم: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ( 
]األعراف[.

ۀ  ۀ  ڻ  )ڻ  هلم:  فقاَل  العذاِب  بأشدِّ  ُدهم  هُيدِّ فرعوُن 
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ( ]طه[.

حرُة عىل دينِهم وإيامهِنم وقالوا: )ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  فَثبَت السَّ
ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ( ]طه[.
بوه عذابًا شديدًا، فقالوا له وهو  َة، وعذَّ 2- وهذا صحايبٌّ جليٌل أرَسُه الكّفاُر يف مكَّ

التَّعذيِب: أحُتبُّ أن حممدًا مكاَنك وأنَت يف أهِلك؟ فصاَح فيهم  حَتَت هذا 
قائاًل: )ال، واهللِ العظيم ما ُأحبُّ أن يفديني بشوكٍة يشاكها يف قدميه( )3(.

)1( صحيح: رواه مسلم )1844(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )4553(، ومسلم )1773(.

)3( رواه البيهقي يف »دالئل النبوة« )401/3(، وعزاه اهليثمي يف »الـمجمع« )295/6( للطرباين.
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َن من القلوِب؛ ولذلَك قاَل القائل: اهلُل أكرب! اهلُل أكرب! إنه اإليامُن إذا تكَّ
ــاًم ــل ــس ُم ـــٌش  ـــري ق أرسْت 

 

سالـٌم أنك  يرضيك  هل  سألوه 

 

دى الرَّ من  َسِلمُت  ال  كال  فأجاَب 

 

ــاِف الــســيَّ إىل  ـــٍل  وج ــال  ب فــَمــىض 

 

اإلتــالِف مــن  ـــدًى  ِف النبيُّ  ــك  ول

 

ــرعــاِف ـــُف حمــمــٍد ب وُيـــصـــاُب أن

 

َفَرَكَع  ُكوُه  َفرَتَ هلِل،  َرْكَعَتنْيِ   َ ُيَصيلَّ أن  يقتلوه  أن  قبَل  اِر  الُكفَّ من   m طلَب  ثم 
َفَقاَل:  َعَلْيِهم  َدَعا  ُثمَّ  َلِزْدُت،  َما يِب َجَزٌع  َأنَّ  َسُبوا  حَتْ َأْن  َلْواَل  َفَقاَل: َواهلل!   ، َرْكَعَتنْيِ

اللهمَّ َأْحِصِهْم َعَدًدا، َواْقُتْلُهْم َبَدًدا، َواَل ُتْبِق ِمْنُهْم َأَحًدا، ثم قاَل:)1(
ُمْسِلام ُأْقَتُل  ِحنَي  ــايِل  ُأَب َفَلْسُت 

 

ِعي)2( َمْرَ  ِ هلِلَّ َكاَن  َجْنٍب  َأيِّ  َعىَل 

 

m 3- بالُل بُن رباٍح

 ،l َل َمْن َأْظَهَر إِْساَلَمُه َسْبَعٌة: َرُسوُل اهلل َيُقوُل اْبُن َمْسُعوٍد m: »َكاَن َأوَّ
ا َرُسوُل اهلل َفَمَنَعُه  ُة، َوُصَهْيٌب، َوباَِلٌل، َوامْلِْقَداُد o، َفَأمَّ ُه ُسَميَّ ٌر، َوُأمُّ َوَأُبو َبْكٍر، َوَعامَّ
ُكوَن،  ا َسائُِرُهْم َفَأَخَذُهُم امْلُْشِ ا َأُبو َبْكٍر َفَمَنَعُه اهلل بَِقْوِمِه، َوَأمَّ ِه َأيِب َطالٍِب، َوَأمَّ اهلل بَِعمِّ
ْمِس، َفاَم ِمْنُهْم ِمْن َأَحٍد إاِلَّ َوَقْد َواَتاُهْم  ِديِد، َوَصَهُروُهْم يِف الشَّ َوَأْلَبُسوُهْم َأْدُرَع احْلَ
َفَأَخُذوُه  َقْوِمِه،  َعىَل  َوَهاَن  اهلل،  يِف  َنْفُسُه  َعَلْيِه  َهاَنْت  ُه  َفإِنَّ باَِلاًل،  إاِلَّ  َأَراُدوا،  َما  َعىَل 

َة، َوُهَو َيُقوُل: َأَحٌد َأَحٌد«)2(. َفَأْعَطْوُه اْلِوْلَداَن، َفَجَعُلوا َيُطوُفوَن بِِه يِف ِشَعاِب َمكَّ
ُك بالقراآِن وال�شنِة ومنهِج �شلِف االأمِة. ثانياً: التَّم�شُّ

اأما الكتاُب

• فلقولِه تعاىل: )وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 

)1( صحيح: رواه البخاري )3989(.
)2( حسـن: رواه ابـن ماجـه )150(، وأمحـد )404/1(، وابـن حبـان )7083(، والـحاكـم )320/3(، 

]»صحيح السرية النبوية« )122-121([.
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ىئ ىئ ی ی ی ی جئ( ]الفرقان[.
)ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  تعاىل:  ولقولِه   •

ىئ ىئ ىئ ی ی( ]النحل[.
واأما ال�ُشنُة

.)1(«ɄĈǪƋȺ ćȅĆȿ Ĉǃǟ ĆǡǠĆǪ Ĉȭ : Ǡ ĆȶćȽ ĆǼĊȞĆǣ ǟɀƌȲ ĈȒĆǩ ĊȸĆȱ ĈȸĊɆĆǞĊɆ Ćȉ Ċȴ ćȮɆĈȥ ćǨĊȦƋȲ Ćǹ» :l فلقولِه
واأما منهُج �شلِف االأمِة

فلقولِه تعاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ( ]التوبة:100[.

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  )چ  تعاىل:  وقولِه 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ( ]األنعام[.

وقولِه تعاىل: )ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ( ]النساء[.

اِر إاِلَّ  ُهْم ِف النَّ ًة ُكلُّ تِي َعَل َثَلٍث َوَسْبِعنَي ِملَّ وقاَل النَّبيُّ l: »َوَسَتْفَتُِق ُأمَّ
ًة َواِحَدًة«، َقاُلوا: َما ِهَي َيا َرُسوَل اهللِ؟ َقاَل: »َما َأَنا َعَلْيِه َوَأْصَحاِب«)2(. ِملَّ

تِي  ى اْختَِلًفا َكثرًِيا، َفَعَلْيُكْم بُِسنَّ ُه َمْن َيِعْش ِمْنُكْم َبْعِدي َفَسرَيَ وقاَل l: »إِنَّ
َواِجِذ«)3(. وا َعَلْيَها بِالنَّ ا َوَعضُّ ُكوا ِبَ اِشِديَن َتَسَّ َلَفاِء اْلَْهِديِّنَي الرَّ ِة اْلُ َوُسنَّ

)1( صحيـح: رواه البـزار )8993(، والدارقطنـي )245/4(، والبيهقـي يف سـننه )114/10(، والـحاكـم 
)291(، ]«صحيح الـجامع» )3232([.

)2( حسـن: رواه الرتمـذي )2641(، والـحاكـم )218/1( مـن حديـث عبـد اهلل بن عمـرو، والطرباين يف 
«األوسط» )4886( من حديث أنس، ]«صحيح الـجامع» )5343([.

)3( صحيـح: رواه الرتمـذي )2676(، وأبو داود )4607( وابن ماجـه )43( وأمحد )126/4( وابن حبان 
)5( ]»صحيح الرتغيب والرتهيب«  )37([.
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سبيَل  بَع  واتَّ وعماًل،  رًا  وَتدبُّ َفهاًم  نِة  والسُّ القرآِن  عىل  الـمؤمُن  أقبَل  فإذا 
حابُة o ومن َتبَِعهم، َثَبَت عىل دينِه يف زمِن الفتن. الـمؤمننَي وهم الصَّ

ثالثاً: التاأ�شي باالأنبياِء وال�شالـحني والدعاِة ال�شابقني.

قاَل تعاىل: )ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
وئ  ەئ  ەئ  )ائ  تعاىل:  قاَل  ]هود[.  ڇ(  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

وئ ۇئ ۇئ( ]يوسف:111[.
وها هو l يريب أصحاَبُه عىل ذلك:

ٌد ُبْرَدًة  1- عن خّباِب بن األرتِّ m قاَل: شَكونا إىل رسوِل اهللِ l وهو ُمَتوسِّ
يِف ظلِّ الَكْعَبِة، َفُقْلَنا: أاَل َتْسَتْنِرُ َلَنا َأال َتْدُعوا َلَنا؟ قال: »َقْد َكاَن َمْن َقْبَلُكْم، 
ُجُل َفُيْحَفُر َلُه ِف اأَلْرِض، َفُيْجَعُل ِفيَها، ö َفُيوَضُع َعَل َرْأِسِه َفُيْجَعُل  ُيْؤَخُذ الرَّ
ُه َذلَِك َعْن  ِمِه َوَعْظِمِه، َما َيُصدُّ ، َوُيْمَشُط بَِأْمَشاِط الـَحِديِد، َما ُدوَن َلْ نِْصَفنْيِ
َمْوَت،  اِكُب ِمْن َصْنَعاَء إىَِل َحْضَ نَّ َهَذا اأَلْمُر، َحتَّى َيِسرَي الرَّ َلَيتِمَّ ِدينِِه، َواللِ 

ُكْم َتْسَتْعِجُلوَن«)1(. ْئَب َعَل َغَنِمِه، َوَلِكنَّ َ، َوالذِّ اُف إاِلَّ اللَّ اَل َيَ

َقْبَلُكْم،  َكاَن  ِفيَمْن  َمِلٌك  »َكاَن  قاَل:   l اهلل  رسوَل  أن   m صهيٍب  وعن   -2
ُغَلًما  إَِلَّ  َفاْبَعْث  ُت،  َكرِبْ َقْد  إيِنِّ  لِْلَمِلِك:  َقاَل   ، َكرِبَ َفَلـمَّ  َساِحٌر،  َلُه  َوَكاَن 
بِاْلُغَلِم،  »َفِجيَء   :l قال  أن  إىل  ُمُه«  ُيَعلِّ ُغَلًما  إَِلْيِه  َفَبَعَث  ْحَر،  السِّ ْمُه  ُأَعلِّ
ْبَرَص، َوَتْفَعُل  ْكَمَه َواأْلَ ! َقْد َبَلَغ ِمْن ِسْحِرَك َما ُترْبُِئ اأْلَ َفَقاَل َلُه اْلَِلُك: َأْي ُبَنيَّ
ُبُه  َم َيْشِفي الُل َتَعاىَل، َفَأَخَذُه َفَلْم َيَزْل ُيَعذِّ َوَتْفَعُل! َفَقاَل: إيِنِّ اَل َأْشِفي َأَحًدا، إِنَّ
َفَأَبى،  ِدينَِك،  َعْن  اْرِجْع  َلُه:  َفِقيَل  اِهِب،  بِالرَّ َفِجيَء  اِهِب،  الرَّ َعَل  َدلَّ  َحتَّى 
اُه، ُثمَّ ِجيَء  ُه َحتَّى َوَقَع ِشقَّ َفَدَعا بِاْلِْنَشاِر، َفَوَضَع اْلِْنَشاَر ِف َمْفِرِق َرْأِسِه، َفَشقَّ

)1( صحيح: رواه البخاري )6943(.
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بَِجِليِس اْلَِلِك َفِقيَل َلُه: اْرِجْع َعْن ِدينَِك، َفَأَبى َفَوَضَع اْلِْنَشاَر ِف َمْفِرِق َرْأِسِه، 
اْلُغَلِم،  ا بَِربِّ  آَمنَّ النَّاُس:  »َفَقاَل   :l إىل أن قال  اُه«  بِِه َحتَّى َوَقَع ِشقَّ ُه  َفَشقَّ
َذُر؟ َقْد َواللِ َنَزَل بَِك َحَذُرَك، َقْد آَمَن  َفُأِتَ اْلَِلُك َفِقيَل َلُه: َأَرَأْيَت َما ُكْنَت َتْ
َم ِفيَها النِّرَياَن، َوَقاَل:  ْت، َوُأْضِ َكِك َفُخدَّ ْخُدوِد ِف َأْفَواِه السِّ النَّاُس، َفَأَمَر بِاأْلُ
َمْن َلْ َيْرِجْع َعْن ِدينِِه َفَأْقحُموُه ِفيَها، َأْو ِقيَل َلُه: اْقَتِحْم، َفَفَعُلوا َحتَّى َجاَءِت 
ْه! اْصرِبِي  اْمَرَأٌة َوَمَعَها َصبِيٌّ َلَا َفَتَقاَعَسْت َأْن َتَقَع ِفيَها، َفَقاَل َلَا اْلُغَلُم: َيا ُأمَّ

.)1(» قِّ َفإِنَِّك َعَل اْلَ

رابعاً: الدعاُء

تعاىل:  قاَل  الفتِن.  زمِن  يف  يِن  الدِّ عىل  للثَّباِت  األسباِب  أقوى  من  عاُء  الدُّ
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  )ڳ 

ڻ( ]البقرة:250[.
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  )ھ   : وجلَّ عزَّ  وقاَل 
ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 

ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ( ]آل عمران[.
َب الُقُلوِب َثبِّْت  • وسألت ُأمُّ سلمة رسول اهلل l عن َكْثِرة ُدَعائِِه: »َيا ُمَقلِّ
ُه َلْيَس آَدِميٌّ إاِلَّ َوَقْلُبُه َبنْيَ ُأْصُبَعنْيِ ِمْن  َقْلبِي َعَل ِدينَِك«، َفَقاَل l: »َيا ُأمَّ َسَلَمَة! إِنَّ

َأَصابِِع اللِ، َفَمْن َشاَء َأَقاَم، َوَمْن َشاَء َأَزاَغ»)2(.

)1( صحيح: رواه مسلم )3005 (.
)2( صحيح: رواه الرتمذي )3522(، وأمحد )315/6(، والنسائي يف الكربى )7737(، وأبو يعىل )6986(، 

]»صحيح الرتمذي« )171/3([.
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خام�شاً: اال�شتجابُة لله ولر�ش�لِه l بفعِل الـماأم�ِر وترِك الـمحظ�ر

قاَل تعاىل: )ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ 
چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈ ژ ژ ڑ( ]النساء[.
َلِت النََّر إىل هزيمة، فكيف بالـمخالفاِت  فهذِه خمالفٌة واحدٌة يوَم أحٍد َحوَّ

مان؟ الكثريِة التي َتقُع مّنا يف هذا الزَّ

�شاد�شاً: االعتزاُز باالإ�شالم، والثقُة بن�شر الله، واأن الـم�شتقبَل لالإ�شالم.

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  )چ   : وجلَّ عزَّ  اهلُل  يقوُل 
ڎ ڎ ڈ ڈ( ]فصلت[ أي: قاَل بكلِّ َفخٍر واعتزاٍز: إنني من الـُمسلِمنَي، 

)گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ألن اهلَل عزَّ وجلَّ يقوُل: 
ڱ ڱ(]الـمنافقون:8[.

نا اهلُل باإلسالم،  وكان الفاروُق يقوُل: )كّنا أذالَء -أي: قبَل اإلسالِم- فأعزَّ
نا اهلُل( وال بدَّ لإلنساِن أن َيثَِق بَنِر اهلل. فلو ابتَغينا الِعّزَة بغرِي اإلسالِم؛ أذلَّ

فاهلُل عزَّ وجلَّ قال: )ھ ھ ھ ے ے ۓ( ]الروم[. وقال تعاىل: 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  )چ 

ڈ( ]األنبياء[.
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  )ٿ  تعاىل:  وقــاَل 

ڦ ڦ( ]غافر[.
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تِي  ُأمَّ َوإِنَّ  ا،  َوَمَغاِرَبَ َمَشاِرَقَها  َفَرَأْيُت  ْرَض،  اأْلَ ِل  َزَوى  الَل  »إِنَّ   :l وقاَل 
َسَيْبُلُغ ُمْلُكَها َما ُزِوَي ِل ِمْنَها«)1(.

َبْيَت َمَدٍر  ُك الُل  َيْتُ َهاُر، َواَل  ْيُل َوالنَّ َبَلَغ اللَّ ْمُر َما  وقاَل l: »َلَيْبُلَغنَّ َهَذا اأْلَ
ا ُيِعزُّ الُل بِِه اإْلِْسَلَم،  يَن، بِِعزِّ َعِزيٍز َأْو بُِذلِّ َذلِيٍل، ِعزًّ َواَل َوَبٍر إاِلَّ َأْدَخَلُه الُل َهَذا الدِّ

َوُذالًّ ُيِذلُّ الُل بِِه اْلُكْفَر«)2(.

يِن من أعظِم نِعِم اهللِ عىل عبِده، ولذلَك امَتنَّ اهلُل  *عباَد اللِ! الثَّباُت عىل الدِّ
هبذه النِّعمِة عىل رسولِه l. فقاَل تعاىل: )ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ( ]اإلرساء[.
وامتِنَّ هبا أيضًا عىل عبادِه الـمؤمننَي فقاَل تعاىل: )ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

ڇ ڇ ڇ( ]إبراهيم[.
ُرهم ربُّهم يف كتاِبه، ور�ش�لُهم l يف �ُشنَِّته مبا يلي: • والّثابت�َن على ديِنهم ُيب�شِّ

نيا واالآخرة اأوالً: بفالِح الدُّ

قاَل تعاىل: )ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 
ۆئ ۈئ ۈئ( ]األنفال[.

راِط الـم�شتقيم ثانياً: باالأجِر العظيِم والهدايِة اإىل ال�شِّ

قاَل تعاىل: )ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ 

)1( صحيح: رواه مسلم )2889(.
)2( صحيح: رواه أمحد )103/4(، والطرباين يف »مسند الشاميني« )951(، والـحاكم )477/4(، والبيهقي 

)181/9( واللفظ ألمحد، ]»السلسلة الصحيحة« )3([.
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ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ( ]النساء[.
نيا واالآخرة ثالثاً: بث�اِب الدُّ

قاَل تعاىل: )ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 
ىئ  ېئىئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 

ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ( ]آل عمران[.
رابعاً: بالنَّ�شِر على االأعداء.

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  )ڌ  تعاىل:  قاَل 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  کگ  ک  ک 
ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

ۀ( ]البقرة:251-249[.
ڍ(  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  )چ  تعاىل:  وقاَل 

]الـحج[. وقاَل تعاىل: )ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ( ]حممد[.

فالـمؤمُن الذي َيثبُت عىل دينِه يف زمِن الفتِن َنَر اهلَل يف نفِسه، والذي َينُر 
اهلَل وَيثُبُت عىل دينِه َينُرُه اهلل.

خام�شاً: بالثَّباِت يف القرِب والنَّجاِة من عذابِه والف�ِز بالـجنة

قاَل l: »اللهمَّ إيِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب الَقرْبِ« )ثالثًا(، ثم قال: »إِنَّ الَعْبَد 
ْنَيا، َوإِْقَباٍل ِمَن الِخَرِة« إىل أن قال l: »َفَيْأتِيِه  الـُمْؤِمَن إَِذا َكاَن ِف اْنِقَطاٍع ِمَن الدُّ
َفَيُقوُل:  َربُّك؟  َمْن  َلُه:  َفَيُقواَلِن  ِلَسانِِه  ُيْ )َيْنَتِهَرانِِه، و(  َمَلَكاِن )َشِديَدا االْنتَِهاِر( فـ 
ُجُل  َ الُل، َفَيُقواَلِن َلُه: َما ِديُنَك؟ َفَيُقوُل: ِدينَي اإِلْسلُم، َفَيُقواَلِن َلُه: َما َهَذا الرَّ َربِّ
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َفَيُقوُل:  َعَمُلَك؟  َوَما  َلُه:  َفَيُقواَلَن   ،l َرُسوُل اللِ  ُهَو  َفَيُقوُل:  ِفيُكْم؟  ُبِعَث  الَِّذي 
َمْن  ِديُنَك؟  َما  َك؟  َربُّ َمْن  َفَيُقوُل:  َفَيْنَتِهَرُه  ْقُت،  َوَصدَّ بِِه،  َفآَمْنُت  اللِ  ِكَتاَب  َقَرْأُت 
وجلَّ  عزَّ  اهلَل  َيُقوُل  ِحنَي  َفَذلَِك  الـُمْؤِمُن»  َعَل  ُتْعَرُض  ِفْتَنٍة  آخُر  َوَهي  َنبيُّك؟ 
 َ )ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ( ]إبراهيم:27[، َفَيُقوُل: َربِّ

َعْبِدي،  َصَدَق  َأْن  َمِء:  السَّ ِف  ُمَناٍد  َفُيَناِدي   ،l ٌد  مَّ ُمَ َوَنبِيِّي  اإِلْسلُم،  َوِدينَِي  الل، 
َفَيْأتِيِه  َقاَل:  ِة،  الـَجنَّ إىَِل  َبابًا  َلُه  َواْفَتُحوا  ِة،  الـَجنَّ ِمَن  َوَأْلبُِسوُه  ِة،  الـَجنَّ ِمَن  َفَأْفِرُشوُه 
ِه، َقاَل: َوَيْأتِيِه ]َوِف ِرَواَيٍة: ُيَمثَّل َلُه[  ِمْن َرْوِحها َوِطيبَِها، َوُيفَسُح َلُه ِف َقرْبِِه َمدَّ َبَصِ
ْك، ]َأْبِش  يِح، َفَيُقول:أبِشْ بِالِذي َيُسُّ َياِب، َطيُِّب الرِّ ْجِه، َحَسُن الثِّ َرُجٌل َحَسُن الوَّ
َفَيُقوُل  ُتْوَعد،  ُكْنَت  الَِّذي  َيْوُمَك  َهَذا  ُمِقيٌم[،  َنِعيُم  ِفيَها  َوَجنَّاٍت  ِمَن اللِ،  بِِرَضَواٍن 
ْجُه َيِيُء بِالـَخرْيِ، َفَيُقوُل: َأَنا  َك الُل بَِخرْيٍ[ َمْن َأْنَت؟ َفَوْجُهَك الوَّ َ َلُه: ]َوَأْنَت َفَبشَّ
َمْعِصَيِة  ِف  َبِطيئًا  اللِ،  َطاَعِة  ِف  يعًا  َسِ ُكْنَت  إاِلَّ  َعِلْمُتَك  َما  ]َفَواللِ  الُِح  الصَّ َعَمُلَك 
َهَذا  َفُيَقاُل:  اِر،  النَّ ِمَن  َوَباٌب  ِة،  الـَجنَّ ِمَن  َباٌب  َلُه  ُيْفَتُح  ُثمَّ  َخرْيًا[،  الُل  َفَجَزاَك  اللِ، 
ْل  َقاَل: َربِّ َعجِّ ِة  َما ِف الـَجنَّ َفإَِذا َرَأى  بِِه َهَذا،  َأْبَدَلَك الُل  َلْو َعَصْيَت اللِ،  َمْنُزُلَك 

اَعِة، َكْيم َأْرِجَع إىَِل َأْهِل َوَماِل، ]َفُيَقاُل َلُه: اْسُكْن[ )1(». ِقَياَم السَّ

نيا ويف الَقرِب، ويوَم القيامِة َيفوُز بجّنٍة عرُضها  فالّثابُت عىل دينِه َيسَعُد يف الدُّ
امواُت واألرُض. ُيقال هلم: )ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ( ]الرعد[.  السَّ

وُيقال هلم: )ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ( ]اإلنسان[.

هذا  وأمَته؟  أصحاَبه   l النَّبيُّ  هبا   َ بشَّ التي  عشَة  الثانيَة  الُبشى  هي  ما 
الذي سَنعِرُفه يف الـجمعِة القادمِة -إن شاَء اهلُل تعاىل- إن كاَن يف الُعمِر بقّية.

)1( صحيح: رواه أبو داود )4751(، وأمحد )287/4(، والـحاكم )93/1(، ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» 
.])3558(
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تب�شريُه l للمتحابني يف الله ب�شعادة الدنيا واالآخرة
عباَد اللِ! يقوُل اهلُل عزَّ وجلَّ يف كتابِه: )ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( ]فاطر[.

مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  )ی  سبحانه:  ويقوُل 
ىب يب( ]البقرة[.

تعاىل- مَع موعظٍة جديدٍة من سلسلِة  اهلُل  اليوِم -إن شاَء  موعُدنا يف هذا 
دروٌس   ... القرآن  َقصِص  من  والـمرجاُن  اللؤلُؤ  بعنوان:  التي  الـمواعِظ 
ما  أتدروَن   ،l حممٍد  وحبيبِنا  نبيِّنا  قّصِة  عن  فيها  ٌم  َنتكلَّ والتي  وعرٌب  وعظاٌت 

هي يا عباَد اهلل؟

رية  ُة التي سَنقِطُفها -إن شاَء الُل تعاىل- من دراستِنا للسَّ إهنا: البشاراُت النَّبويَّ
نيا والخرة.  النَّبوّية الَعِطرة. أال وهي: َتبشرُيُه l للُمتحابِّنَي ف اللِ بَسعادِة الدُّ

ُه  نيا، حُتبُّ • الـحبُّ يف اهللِ هو أن حُتِبَّ إنسانًا هللِ ويف اهللِ ال ليشٍء من أموِر الدُّ
اهلُل حممٌد  إال  إله  يقوُل: »ال  ُه ألنه  حُتبُّ اإلسالِم،  لَك يف  أٌخ  حُتُبُه ألنُه  ألنُه مؤمن، 

رسوُل اهلل«.

• وهذا الـحبُّ يف اهللِ عزَّ يف زمٍن َطَغت فيه الـامّدُة عىل كثرٍي من الّناس، وعزَّ 
نيا قلوَب كثرٍي من الّناِس، فعليها َيتمعوَن، ومن أجِلها ُيسافروَن،  يف زمٍن مأَلِت الدُّ

وبسببِها َيتحاّبون.

• الـحبُّ يف اهللِ عزَّ يف زمٍن كُثَرت فيه الِفرُق واألحزاُب ) ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
ۅ ۉ( ]الـمؤمنون[. فالـحبُّ بيَنهم للحزِب ومن أجِل الـحزب.
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• الـحبُّ يف اهللِ أوثُق ُعرى اإليامن.

ُعَرى  »أيُّ  l فقاَل:  النَّبيِّ  ُكّنا جلوسًا عنَد   :m بُن عازٍب  الرباُء  يقوُل 
ا«. قالوا: صيام رمضان،  اإِلْسلِم َأْوَثُق؟« قالوا: الصالة، قال: »َحَسَنٌة، َوَما ِهَي ِبَ
قال: »َحَسٌن َوَما ُهَو بِِه«. قالوا: الـجهاُد، قال: »َحَسٌن َوَما ُهَو بِِه«. قال l: »إِنَّ 

َأْوَثَق ُعَرى اإِليَمِن َأْن ُتِبَّ ِف اللِ َوُتْبِغُض ِف اللِ«)1(.

• الـحبُّ يف اهللِ دليٌل عىل كامِل اإليامن. قاَل l: «َمْن أَحبَّ للِ، َوَأْبَغَض للِ، 
َوَأْعَطى للِ، َوَمَنَع للِ، َفَقْد اْسَتْكَمَل اإِليَمُن»)2(.

• الـحبُّ يف اهللِ له طعٌم وحالوٌة َيشُعُر هبا الـمؤمُن يف قلبِه.

ِفيِه َوَجَد َحَلَوَة اإِليَمِن: َمْن َكاَن الُل َوَرُسوُلُه  »َثَلٌث َمْن ُكنَّ   :l • يقوُل 
ِ، َوَمْن َيْكَرُه َأْن َيُعوَد ِف اْلُكْفِر  ُه إاِلَّ لِلَّ ا، َوَمْن َأَحبَّ َعْبًدا اَل ُيِبُّ َأَحبَّ إَِلْيِه ِمَّا ِسَواُهَ

َبْعَد إِْذ َأْنَقَذُه الل َكَم َيْكَرُه َأْن ُيْلَقى ِف النَّاِر«)3(.

َأْن َيُكوَن الُل  ِفيِه َوَجَد َحَلَوَة اإِليمِن َوَطْعَمُه:  »َثلٌث َمْن ُكنَّ   :l • وقاَل 
ا، َوَأْن ُيِبَّ ِف اللِ َوُيْبِغَض ِف اللِ، َوَأْن ُتْوَقَد َناٌر َعِظيَمٌة  ورسوُلُه َأَحبَّ إَِلْيِه ِمَّا ِسَواِهَ

َك بِاللِ َشْيئًا«)4(. َفَيَقَع ِفيَها، َأَحبَّ إَِلْيِه ِمن َأْن ُيْشِ

ُه إاِلَّ للِ«)5(. ُه َأْن َيَِد َحَلَوَة اإِليَمُن َفْلُيِحبَّ الـَمْرَء اَل ُيِبُّ • وقاَل l: »َمْن َسَّ

)1( حسـن لغـريه: رواه أمحد )286/4(، والطيالس )747(، والـمـروزي يف »تعظيم قدر الصالة« )393(، 
]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )3030([.

)2( صحيـح: رواه أبـو داود )4681(، والطرباين يف األوسـط )9083(، من حديـث أيب أمامة، والـحاكم يف 
الـمستدرك )178/2(، من حديث معاذ الـجهني ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )3029([.

)3( صحيح: رواه البخاري )21(، ومسلم )43(، واللفظ للبخاري.
)4( صحيح: رواه النسائي )4987(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )3010([.

)5( حسـن: رواه أمحد )298/2(، والبزار )9609(، وابن راهويه يف مسـنده )366(، والـحاكم )44/1(، 
واللفظ ألمحد ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )3012([.
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ُق إليه  الـحبُّ يف اهلِل شأُنه يف اإلسالِم عظيم؛ فهو من دينِنا ومن عقيدتِنا، ُيوفَّ
نيا واآلخرة. َقه اهلل، فاحِرصوا عليه عباَد اهللِ َتسَعدوا يف الدُّ من َوفَّ

ُ هذا الـُخلَق الَعظيَم يف االأمة ومن االأم�ِر التي ُتق�ِّي وُت�شاعُد على الـحبِّ يف اللِه وُتَكرثِّ

اأوالً: اإف�شاُء ال�شالم

َأَواَل  وا،  ابُّ َتَ َحتَّى  ُتْؤِمُنوا  َواَل  ُتْؤِمُنوا،  َحتَّى  َة  نَّ اْلَ َتْدُخُلوا  »َلن   :l قاَل   •
َلَم َبْيَنُكْم»)1(. اَبْبُتْم؟ َأْفُشوا السَّ ٍء إَِذا َفَعْلُتُموُه َتَ ُكْم َعَل َشْ َأُدلُّ

بَِسْبٍع(، وذكر منها: »َوإِْفَشاِء   l m: )َأَمَرَنا َرُسوَل اهلل  • ويقوُل الرباُء 
َلِم«)2(. السَّ

ْم  «وذكر منها: »إَِذا َلِقيَتُه َفَسلِّ • وقاَل l: »َحقُّ اْلـُمْسِلِم َعَل اْلـُمْسِلِم ِستٌّ
َعَلْيِه«)3(.

»َردُّ  منها:  وذكر  َخـْمٌس«:  الـُمْسِلِم  َعَل  الـُمْسِلِم  »َحقُّ   :l وقاَل   •
َلِم«)4(. السَّ

َة  غائِن، وَيزرُع فيها الـمَحبَّ ُرها من الضَّ ي القلوَب وُيطهِّ الِم ُيصفِّ فإفشاُء السَّ
ه. ه، وإذا َفسَد َفسَد الـجسُد كلُّ والـموّدَة، والقلُب إذا َصلَح َصلَح الـجسُد كلُّ

ثانياً: االبتعاُد عن كلِّ اأمرا�ِس القل�ِب، والـحر�ُس على طهارتها

اَسُدوا َواَل َتَناَجُشوا َواَل َتَباَغُضوا َواَل َتَداَبُروا َواَل َيبِْع َبْعُضُكْم  • قاَل l: »اَل َتَ
ُذُلُه َواَل  َعَل َبْيِع َبْعٍض َوُكوُنوا ِعَباَد اللِ إِْخَواًنا. اْلُْسِلُم َأُخو اْلُْسِلِم اَل َيْظِلُمُه َواَل َيْ

)1( صحيح: رواه مسلم )54(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )5175(، ومسلم )2066(.

)3( صحيح: رواه مسلم )2162(.
)4( متفق عليه: رواه البخاري )1240(، ومسلم )2162(.
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 ِّ اٍت- »بَِحْسِب اْمِرٍئ ِمَن الشَّ ْقَوى َها ُهَنا « -َوُيِشرُي إىَِل َصْدِرِه َثاَلَث َمرَّ ِقُرُه. التَّ َيْ
ِقَر َأَخاُه اْلُْسِلَم، ُكلُّ اْلُْسِلِم َعَل اْلُْسِلِم َحَراٌم؛ َدُمُه َوَماُلُه َوِعْرُضُه«)1(. َأْن َيْ

ن�ِب، واالجتهاُد يف االأعماِل ال�شالـحة ثالثاً: االبتعاُد عن كلِّ الـمعا�شي والذُّ

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  قاَل   •
پ ڀ( ]مريم[. -أي: حمبًة يف قلوب العباد-

َق َبْيَنُهَم، إاِلَّ  • وقاَل l: »َما َتَوادَّ اْثَناِن ِف اللِ َعزَّ َوَجلَّ َأْو ِف اإِلْسلِم َفُيَفرَّ
ا«)2(. ِدُثُه َأَحُدُهَ َذْنٌب ُيْ

رابعاً: الهدية

القلوَب  تؤلُِّف  اهللِ  وجَه  هبا  يبتغي  اهللِ  يف  ألخيه  األُخ  ُمها  ُيقدِّ التي  اهلديُة 
وتورُث الـمحبة.

مكاهَنا  حلَّت  اهلِل  يف  اهَلدّيَة  الّناُس  َترَك  وملا  وا«)3(،  تابُّ »تادوا   :l قاَل   •
شوُة الـحرام. الرِّ

خام�شاً: االقت�شاُد يف الزيارة.

يارة يا عباَد اهلل! هو أن َيزوَر األُخ أخاُه يف اهللِ فال ُيكثُِر وال  واالقتصاُد يف الزِّ
يقلِّل، ال إفراَط وال تفريط.

ا َتْزَدْد ُحبًّا«)4(. -أي- ُزر يومًا بعَد يوم، أو أسبوعًا بعد  • قاَل l: »ُزْر ِغبًّ
)1( صحيح: رواه مسلم )2564(.

)2( صحيح: رواه البخاري يف »األدب الـمفرد« )401(، من حديث أنس، وأمحد )68/2(، من حديث ابن 
عمر ]»السلسلة الصحيحة« )637([.

)3( حسن: رواه البخاري يف »األدب الـمفرد« )594(، وأبو يعىل )6148(، والبيهقي )169/6(، ]»صحيح 
الـجامع« )3004([.

)4( صحيح لغريه: رواه البزار )3963(، من حديث أيب ذر، والـحاكم )390/3(، من حديث حبيب بن مسلمة، 
والطرباين يف األوسط )1754(، من حديث أيب هريرة، ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )2583([.
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َك يف اهللِ فيَملَّك، وال ُتقِلل فيْنَسَك،  أسبوٍع َتزَدد ُحّبًا، فال ُتكثِر من زيارِة الذي ُيبُّ
يارة. ْله بالزِّ ولكن َتوَّ

�شاد�شاً: االقت�شاُد يف الـحبِّ والبغ�س

حُتبَّه  اليوَم عسى أن  ُتبِغُضه  ُتبِغَضه غدًا، والذي  اليوَم عسى أن  حُتّبُه  فالذي 
غدًا، فالقصُد واالعتداُل أوىل يف الـحبِّ والُبغض. قاَل l: »َأْحبِْب َحبِيَبَك َهْوًنا 
َيُكوَن  َأْن  َعَسى  َما،  َهْوًنا  َبِغيَضَك  َوَأْبِغْض  َما،  َيْوًما  َبِغيَضَك  َيُكوَن  َأْن  َعَسى  َما، 

َحبِيَبَك َيْوًما َما«)1(.
�شابعاً: اأن يخربَ االأُخ اأخاُه الذي يحبه يف الله اأنُه يحبه.

• قاَل l: »إِذا َأحبَّ َأحُدُكم َأخاُه َفلُيعِلْمُه َأنُه ُيبَُّه«)2(.

»َيا  َفَقاَل:  بِِه،  َرُجٌل  َفَمرَّ   ،l النَّبيِّ  ِعْنَد  َرُجٌل  َكاَن   :m أنٌس  ويقوُل   •
 :l َقاَل  َقاَل: ال.  »أأْعَلْمَتُه؟«   :l بّي  النَّ َلُه  َفَقاَل  َهَذا،  أُلِحبُّ  إيِنِّ  اهلل!  َرُسول 

َك يف اهلل(، َفَقاَل: َأَحبََّك الَِّذي َأْحَبْبَتنِي َلُه«)3(. »أْعِلْمُه« َفَلِحَقُه، َفَقاَل: )إينِّ ُأِحبُّ
عباد الله! الـمتحاب�ن يف الله يب�شرهم ربهم يف كتابه ور�ش�لهم l يف �شنته مبا يلي:

اأوالً: اللُه عزَّ وجلَّ يحبُّ الـمتحابني يف الله.

 ، ، َوالـُمَتَجالِسنَي فَّ بَّتي لِْلُمَتحابني ِفَّ • قاَلَ l: »َقاَل الل َتَعاىَل: َوَجَبْت َمَ
.)4(» َوالـُمَتَزاِوِريَن فَّ

)1( صحيح: رواه الرتمذي )1997(، والطرباين يف األوسط )3395(، ]»صحيح الـجامع« )178([.
)2( صحيـح: رواه البخـاري يف األدب الـمفرد )542(، والرتمذي )2392(، والنسـائي )10034(، وأمحد 

)130/4(، وابن حبان )570(، ]«السلسلة الصحيحة» )417([
)3( حسـن: رواه أبـو داود )5125(، وأمحـد )140/3 (، والنسـائي يف الكـربى )10010(، والـحاكـم 

)7321(، ]»الـمشكاة« )3253([.
)4( صحيـح: رواه أمحـد )233/5(، وعبـد بـن محيـد )125(، وابـن حبـان )575(، والـحاكـم )7314(، 

]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )2581([.
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وَن ِمْن َأْجِل،  ِذيَن َيَتَحابُّ تِي للَّ بَّ ْت َمَ : َقْد َحقَّ • وقاَل l: »َقاَل الُل عزَّ وجلَّ
ِذيَن َيَتَزاَوُروَن ِمْن َأْجِل«)1(. تِي للَّ بَّ ْت َمَ َوَقْد َحقَّ

• ويقوُل l: »إنَّ َرُجًل َزاَر َأًخا َلُه ِف َقْرَيٍة ُأْخَرى، َفَأْرَصَد الُل َلُه َعَل َمْدَرَجتِِه 
-أي: عىل طريقه- َمَلًكا، َفَلـمَّ َأَتى َعَلْيِه، َقاَل: َأْيَن ُتِريُد؟« َقاَل: ُأِريُد َأًخا يِل يِف َهِذِه 
ا ؟« َقاَل: اَل، َغرْيَ َأينِّ َأْحَبْبُتُه يِف اهللِ َتَعاىَل،  َ اْلَقْرَيِة، َقاَل: »َهْل َلَك َعَلْيِه ِمْن نِْعَمٍة َتُربُّ

َقاَل: »َفإيِنِّ َرُسوُل اللِ إَِلْيَك، بَِأنَّ الَل َقْد َأَحبََّك َكَم َأْحَبْبَتُه ِفيِه«)2(.

فأبِشوا أهيا الـُمتحاّبوَن يف اهللِ بأن اهلَل ُيبُّكم. واهلُل عزَّ وجلَّ إذا أحبَّ عبدًا 
ال يعذُبه يف الناِر أبدًا، وإذا أَحبَّ عبدًا، إذا دعاُه استجاَب له، وإذا استغَفرُه غفر له، 

َته يف األرِض ويف السامِء. وإذا سأَله أعطاُه ُسؤَله. وإذا أحبَّه ألقى حَمبَّ

ُه،  • قاَل l: »إِنَّ الَل إَِذا َأَحبَّ َعبدًا َدَعا ِجرْبِيَل َفَقاَل: إيِنِّ ُأِحبُّ ُفَلًنا َفَأِحبَّ
ُه َأْهُل  وُه، َفُيِحبُّ َمِء َفَيُقول: إِنَّ الل ُيِبُّ ُفَلًنا َفَأِحبُّ ُه ِجرْبِيُل، ُثمَّ ُيَناِدي ِف السَّ َقاَل: َفُيِحبُّ
َمِء، َقاَل: ُثمَّ ُيوَضُع َلُه الَقُبوُل ِف اأَلْرِض«)3(. وقاَل l: »والل ال ُيلقي الُل َحبِيَبُه  السَّ

ِف النَّاِر«)4(.
ثانياً: يظلهم اللُه يف ظل عر�شه ي�م ال ظَل اإال ظلُُّه.

الـَمحِش  أرِض  يف  الّناُس  العالـمنَي،  لربِّ  الّناُس  يقوُم  يوَم  القيامِة؛  يوُم 
مُس عىل  أبصاُرهم خاشعٌة، أجساُدهم عاريٌة، أقداُمهم حافيٌة، قلوهُبم واجفٌة، الشَّ

رؤوِسهم، والَعرُق ُيلِجُمهم إجلامًا.
)1( حسـن صحيـح: رواه أمحـد )386/4(، وعبـد بـن محيـد )304(، ]»صحيـح الرتغيـب والرتهيـب« 

.])3021(
)2( صحيح: رواه مسلم )2567(.

)3( متفق عليه: رواه البخاري )3209 (، ومسلم )2637 (، واللفظ له
صحيـح: رواه أمحـد )104/3(، وأبـو يعـىل )3747(، والبـزار )6579(، ]»السلسـلة الصحيحـة«   )4(

])2407(
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وَن  • يف هذا اليوِم يقوُل l: »إِنَّ الَل عزَّ وجلَّ َيُقوُل َيْوَم اْلِقَياَمِة: َأْيَن اْلَُتَحابُّ
.)1(» ُهْم ِف ِظلِّ َيْوَم اَل ِظلَّ إاِلَّ ِظلِّ بَِجَلِل؟! اْلَيْوَم ُأِظلُّ

َعاِدٌل،  إَماٌم  ُه:  ِظلُّ إال  ِظلَّ  ال  َيْوَم  ِه  ِظلِّ ف  الُل  ُهُم  ُيِظلُّ »َسْبَعٌة   :l ويقوُل   •
اّبا ف  ٌق بِالـَمَساِجِد، َوَرُجَلِن َتَ ، َوَرُجٌل َقْلُبُه ُمَعلَّ َوَشابٌّ َنَشأ ف ِعَباَدِة الل عزَّ وجلَّ
اٍل، َفَقاَل: إينِّ أَخاُف  َقا َعَليِه، َوَرُجٌل َدَعْتُه اْمَرأٌة َذاُت ُحَسٍن َوَجَ اللِ اْجَتَمَعا َعَليِه وَتَفرَّ
َق بَِصَدَقٍة َفأْخَفاَها َحتَّى ال َتْعَلَم ِشَمُلُه َما ُتْنِفُق َيِميُنُه، َوَرُجٌل َذَكَر  الل، َوَرُجٌل َتَصدَّ

الل َخالِيًا َفَفاَضْت َعْيَناُه«)2(.
ثالثاً: ُيجل�شهم اللُه ي�َم القيامِة على منابَر من ن�ر.

ُنوٍر  ِمْن  َمَنابُِر  ْم  َلُ َجلِل،  ف  وَن  الـُمَتَحابُّ  : وجلَّ عزَّ  الل  »َقاَل   :l قاَل   •
َهَداُء«)3(. وَن َوالشُّ بِيُّ َيْغبُِطُهُم النَّ

يدي  -وكلتا  الَعْرِش  َيمنِي  َعْن  الِقياَمِة  َيْوَم  ُجَلساٍء  لل  »إِنَّ   :l وقاَل   •
َواَل  ُشَهداَء  َواَل  بَِأْنبِياَء  َلْيسوا  نوٍر،  ِمْن  ُوجوُهُهْم  ُنوٍر،  ِمْن  َمنابَِر  َعَل  يمني-  اهلل 
اللِ  بَِجلِل  وَن  الـُمَتحابُّ »ُهْم   :l قال  هم؟  من  اهلل!  رسول  يا  قيل:  يِقنَي«.  ِصدِّ

َتباَرَك َوَتَعاىَل«)4(.
رابعاً: الـمتحاب�ن يف الله ي�م القيامة ال يخاف�ن اإذا خاف النا�س، وال يحزن�ن اإذا حزن النا�س.

َهداء«.  • قاَل l: »إِنَّ ِمْن ِعباِد اللِ ِعباًدا َلْيُسوا بَِأْنبِياء، َيْغُبُطُهْم اأَلْنبِياء َوالشُّ
َواَل  َأْرَحاٍم  َغرْيِ  ِمْن  الل،  بِنوِر  وا  ابُّ َتَ »َقْوٌم   :l قال  نحبهم؟  نا  لعلَّ هم  من  قيل: 
َزنوَن  اُفوَن إِذا َخاَف النَّاَس، َواَل َيْ َأْنَساٍب، ُوُجوُهُهْم ُنوٌر، َعل َمَنابَر ِمْن ُنوٍر، اَل َيَ

)1( صحيح: رواه مسلم )2566(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )660(، ومسلم )1031(.

)3 ( صحيح: رواه الرتمذي )2390(، وأمحد )239/5(، من حديث معاذ، والطيالس )2335(، من حديث 
أيب هريرة ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )3019([.

)4( صحيح: رواه الطرباين يف مسند الشاميني )2433(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )3022([.
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پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ   :l قرأ  ثم  النَّاَس«.  َحِزَن  إِذا 
ڀ ڀ( ]يونس[)1(.

خام�شاً: الـحبُّ يف اللِه طريٌق اإىل الـجنة.

ُتْؤِمُنوا  َواَل  ُتْؤِمُنوا،  َحتَّى  َة  نَّ اْلَ َتْدُخُلوا  اَل  بَِيِدِه!  َنْفِس  »َوالِذي   :l قاَل   •
َلَم َبْيَنُكْم«)2(. اَبْبُتْم؟ َأْفُشوا السَّ ٍء إَِذا َفَعْلُتُموُه َتَ ُكْم َعَل َشْ وا، َأَواَل َأُدلُّ ابُّ َحتَّى َتَ

اهللِ!  رسوَل  يا  بىل  قلنا:  الـَجنَِّة؟«  ِف  بِِرَجالُِكْم  ُكْم  ُأْخرِبُ »َأاَل   :l وقاَل   •
ُجُل َيُزوُر أَخاُه ِف َناِحَيِة الـِمِص اَل  ِة، َوالرَّ يُق ِف الـَجنَّ دِّ ِة، َوالصِّ بِيُّ ِف الـَجنَّ قال: »النَّ

َيُزوُرُه إاِلِّ للِ ِف الـَجنَِّة«)3(.

• َوَعن اْبِن َمْسُعوٍد m قال: )َجاَء َرُجٌل إىَِل َرُسوِل اهللِ l َفَقاَل: َيا َرُسوَل 
l: »الـَمْرُء َمَع َمْن  َفَقاَل  َيْلَحْق هِبِْم؟(  َومَلْ  َقْوًما  َتُقوُل يِف َرُجٍل َأَحبَّ  اهلل! َكْيَف 

«)4(. -أي: يف الـجنة- َأَحبَّ
*عباد الله! ما هي ل�ازُم الـحبِّ يف الله؟

اأوالً: اأن ُيحبَّ العبُد الـخرَي الأخيه كما ُيِحُبُه لنف�شه

ِخيِه َما ُيِبُّ لَِنْفِسِه«)5(. • قاَل l: »اَل ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم، َحتَّى ُيِبَّ أِلَ
ثانياً: الن�شيحُة

ِة  ئِمَّ ِ َولِِكَتابِِه َولَِرُسولِِه َوأِلَ يُن النَِّصيَحُة« ُقْلَنا: مِلَْن؟ َقاَل: »لِلَّ • قاَل l: »الدِّ
)1( صحيح: رواه أبو داود )3527(، من حديث عمر بن الـخطاب، وأبو يعىل )6110(، وابن حبان )573(، 

من حديث أيب هريرة ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )3023([.
)2( صحيح: رواه مسلم )54(.

)3( حسن لغريه: رواه الطرباين يف األوسط )1743(، من حديث أنس، وأبو نعيم يف حلية األولياء )303/3(، 
من حديث ابن عباس ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )2580([.

)4( متفق عليه: رواه البخاري )6169(، ومسلم )2640(.
)5( متفق عليه: رواه البخاري )13(، ومسلم )45(.
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تِِهْم«)1(. اْلـُمْسِلِمنَي َوَعامَّ

ومن األمثلة عل ذلك:

بِْن  َوَهِب  ُجَحْيَفَة  َأيِب  َعْن   m ْرَداِء  الدَّ َأيِب  أَلِخيِه   ،m َسْلاَمَن  َنِصيَحُة 
ْرَداِء،  ْرَداِء، َفَزاَر َسْلاَمُن َأَبا الدَّ بِيُّ l َبنْيَ َسْلاَمَن َوَأيِب الدَّ َعبداهلل m َقاَل: آَخى النَّ
َلُه  َلْيَس  ْرَداِء  الدَّ َأُبو  َأُخوَك  َقاَلْت:  َشْأُنِك؟  َما  هَلَا:  َفَقاَل  َلًة،  ُمَتَبذِّ ْرَداِء  الدَّ ُأمَّ  َفَرَأى 
ْرَداِء َفَصَنَع َلُه َطَعاًما، َفَقاَل َلُه: ُكْل َفإيِنِّ َصائٌِم، َقاَل:  ْنَيا، َفَجاَء َأُبو الدَّ َحاَجٌة يِف الدُّ
ْرَداِء َيُقوُم، َفَقاَل َلُه: َنْم، َفَناَم،  ْيُل َذَهَب َأُبو الدَّ َما َأَنا بِآِكٍل َحتَّى َتْأُكَل، َفَلـامَّ َكاَن اللَّ
َيا مَجِيًعا.  ْيِل َقاَل َسْلاَمُن: ُقِم اآلَن، َفَصلَّ ُثمَّ َذَهَب َيُقوُم َفَقاَل َلُه: َنْم، َفَلـامَّ َكاَن آِخُر اللَّ
َعَلْيَك  ْهِلَك  َوأِلَ ا،  َحقًّ َعَلْيَك  لَِنْفِسَك  َوإِنَّ  ا،  َحقًّ َعَلْيَك  لَِربَِّك  إِنَّ  َسْلاَمُن:  َلُه  َفَقاَل 
 :l بِيُّ  النَّ َفَقاَل  َلُه،  َذلَِك  َفَذَكَر   ،l بِيَّ  النَّ َفَأَتى  ُه،  َحقَّ ُكلَّ ِذي َحقٍّ  َفَأْعِط  ا،  َحقًّ

»َصَدَق َسْلَمُن«)2(.
ثالثاً: الن�شرُة

l: »اْنُصْ َأَخاَك َظاِلًا َأْو َمْظُلوًما« َفَقاَل َرُجٌل: َيا َرُسوَل  • قاَل رسوُل اهللِ 
ِجُزُه -َأْو  ćȻćȀ ؟ َقاَل: »َتْ ćȎĊȹĆǕ ĆȤĊɆ Ćȭ Ǡ ăȶĈȱǠ Ćș ĆȷǠ Ćȭ ǟĆǽĈǙ ĆǨĊɅĆǕĆȀĆȥĆǕ ،ُه إَِذا َكاَن َمْظُلوًما اهللِ! َأْنُرُ

ُه«)3(. ْلِم َفإِنَّ َذلَِك َنْصُ َتَْنُعُه- ِمَن الظُّ
رابعاً: الدُّعاُء بظهر الغيب

ُل بِِه: آِمنَي، َوَلَك  ِخيِه بَِظْهِر اْلَغْيِب، َقاَل اْلََلُك اْلَُوكَّ • قاَل l: »َمْن َدَعا أِلَ
بِِمْثٍل«)4(. والـمسلُم يدعو ألخيه بظهر الغيب حيًا وميتًا.

)1( صحيح: رواه مسلم )55(.
)2( صحيح: رواه البخاري )1968(.
)3( صحيح: رواه البخاري )6952(.

)4( صحيح: رواه مسلم )2732(.



البشارات النبوية228

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  قاَل 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ٹ( ]الـحش[.
خام�شاً: ومن ل�ازِم الـحبِّ يف اللِه: اأن ُيدِخَل الـم�ؤمُن ال�شروَر على قلِب اأخيه، واأن يق�شَي له حاجتُه.

أيُّ  اهلل!  يا رسول  فقال:   l النبيِّ  إىل  أن رجاًل جاء   :n ابِن عمَر  عن 
الناس أحبُّ إىل اهلل؟ وأي األعامل أحب إىل اهلل؟ فقال l: »َأَحبُّ النَّاِس َإىَل اللِ 
وٌر ُيْدِخُلُه َعَل ُمْسِلٍم، َأْو  َتَعاىَل َأْنَفُعُهْم للنَّاِس، َوَأَحبُّ اأَلْعَمِل إىَِل اللِ عزَّ وجلَّ ُسُ
ِف  َأٍخٍ  َمع  َأْمِشَ  َوأَلْن  َعْنُه ُجوعًا،  َيْطُرُد  َأْو  َدْينًا،  َعْنُه  َيْقِض  َأْو  ُكْربًة،  َعْنُه  َيْكِشُف 
َحاَجٍة َأَحبُّ َإلَّ ِمْن َأْن َأْعَتِكَف ِف َهَذا الـَمْسِجَد، )يعني: مسجد الـمدينة( َشْهرًا، 
َوَمْن َكفَّ َغَضَبُه َسَتَ الُل َعْوَرَتُه، َوَمْن َكَظَم َغْيَظُه -َوَلْو َشاَء َأْن ُيْمِضَيُه َأْمَضاُه- َمل 
َأ َلُه؛ َأْثَبَت الُل َقَدَمُه  َالُل َقْلَبُه َرَجاًء َيْوَم الِقَياَمِة، َوَمْن َمَشى َمَع َأِخيِه ِف َحاَجٍة َحتَّى َتَتَهيَّ

َيْوَم َتُزوُل اأَلْقَداُم، ]ِوإنَّ ُسوَء الـُخُلِق ُيفِسُد الَعَمَل َكَم ُيفِسُد الـَخلُّ الَعَسَل[« )1(.

وأروُع األمثلِة يف ذلك ما فعلُه األنصاُر مع إخواهنم الـمهاجرين.

ِه، َقاَل: َلـامَّ َقِدُموا الـَمِديَنَة آَخى  • َعْن إِْبَراِهيَم ْبَن َسْعٍد، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ
ِن: إيِنِّ  مْحَ بِيِع، َقاَل لَِعْبِد الرَّ ِن ْبِن َعْوٍف، َوَسْعِد ْبِن الرَّ مْحَ َرُسوُل اهللِ l َبنْيَ َعْبِد الرَّ
َها  ، َويِل اْمَرَأَتاِن َفاْنُظْر َأْعَجَبُهاَم إَِلْيَك َفَسمِّ َأْكَثُر اأَلْنَصاِر َمااًل، َفَأْقِسُم َمايِل نِْصَفنْيِ
َوَمالَِك،  َأْهِلَك  يِف  َلَك  اهلل  َباَرَك  َقاَل:  ْجَها،  َفَتَزوَّ ا  ُتَ ِعدَّ اْنَقَضْت  َفإَِذا  ْقَها،  ُأَطلِّ يِل 
َأِقٍط  ِمْن  َفْضٌل  َوَمَعُه  إاِلَّ  اْنَقَلَب  َفاَم  َقْيُنَقاَع،  َبنِي  ُسوِق  َعىَل  وُه  َفَدلُّ ُسوُقُكْم؟  َأْيَن 
»َمْهَيْم«،   :l بِيُّ  النَّ َفَقاَل  ُصْفَرٍة،  َأَثُر  َوبِِه  َيْوًما  َجاَء  ُثمَّ   ، الُغُدوَّ َتاَبَع  ُثمَّ  َوَسْمٍن، 
ْجُت، َقاَل: »َكْم ُسْقَت إَِلْيَها؟«. َقاَل: َنَواًة ِمْن َذَهٍب، -َأْو َوْزَن َنَواٍة ِمْن  َقاَل: َتَزوَّ

)1( حسن: رواه الطرباين يف الـمعجم الكبري ]»السلسلة الصحيحة« )906([.
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َذَهٍب-، َشكَّ إِْبَراِهيُم)1(.

َ هبا النَّبيُّ l أصحابه وأمَته؟  عباَد الل! ما هي الُبشى الثالثَة عشَة التي بشَّ
هذا الذي سَنعِرُفه يف الـُجمعِة القادمِة -إن شاَء اهلُل تعاىل- إن كاَن يف الُعمِر بقّية.

)1( صحيح: رواه البخاري )3780(، وبعضه عند مسلم )1427(.
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تب�شريه l للخائفني من الله عزَّ وجلَّ ب�شعادة الدنيا واالآخرة
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ(  يقوُل اهلُل عزَّ وجلَّ يف كتابِه:  عباَد اللِ! 

]الفرقان[.

ويقوُل سبحانه: )ک ک گ گ گ گ( ]األنبياء[.

سلسلِة  من  جديدِة  موعظٍة  مع  تعاىل-  اهلُل  شاَء  -إن  اليوِم  هذا  يف  موعُدنا 
الـمواعِظ التي بعنوان: اللؤلُؤ والـمرجاُن من َقصِص القرآن ... دروٌس وعظاٌت 

ُم فيها عن قّصِة نبيِّنا وحبيبِنا حممٍد l، أتدروَن ما هي يا عباَد اهلل؟ وعرٌب والتي نتكلَّ

دراستِنا  من  تعاىل-  الُل  شاَء  -إن  سَنقِطُفها  التي  النَّبوّيُة  البِشاراُت  إهنا: 
l للخائفنَي من اللِ عزَّ وجلَّ بسعادِة  َتبشرُيه  الَعِطرة. أال وهي:  الّنبوّية  رية  للسِّ

نيا والخرِة. الدُّ

»الـخوُف« و»الـخشيُة« و»الرهبُة« ألفاٌظ متقاربٌة غرُي مرتادفٍة.

»والـخوُف«: خوفان:

• خوٌف فطري: وهو خوُف اإلنساِن من عدوٍّ أو أسٍد أو غرِي ذلك، وهذا 
q: )پ پ  ُيؤاَخُذ اإلنساُن عليه. كقولِه تعاىل عن موسى  الـخوُف ال 
ۉ(  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  )ۈ  تعاىل:  وكقولِه  ]الشعراء:21[.  ڀ(  ڀ 

]الشعراء[.

• وخوٌف شعي: وهو الـَخوُف من اهللِ -عزَّ وجّل- الذي َيمَنُع صاحَبُه من 
اقرتاِف الـمعايص، ويدفعُه إىل فعِل الّطاعات.
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• وهذا الـخوُف ال يكوُن إال من اهللِ وحَده، بل هو من لوازِم اإليامِن قاَل 
)ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ( ]آل  تعاىل: 

عمران[.

تعاىل:  وقاَل  ]الـامئدة:44[.  ڱ(  ڱ  ڱ  ڱ   ( تعاىل:  وقاَل 
)ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ( ]البقرة[.

• ولذلَك كاَن أفضُل خلِق اهللِ أشدَّ خوفًا وخشيًة هللِ عزَّ وجلَّ

يِل  1- فها هم الـمالئكُة عباُد اهلل ال َيعصوَنُه ويفعلوَن ما ُيؤمرون، وُيسبِّحوَنُه باللَّ
والنَّهاِر ال َيفرتوَن، ومَع ذلَك يقوُل اهلُل يف وصِفهم: )ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۇ ۆ ۆ ۈ( ]النحل[.
َي ِب َمَرْرُت َعَل ِجرْبِيَل ِف اْلإَِل اأَلْعَل َكاْلِْلِس اْلَباِل  ويقوُل l: «َلْيَلَة ُأْسِ

ِمْن َخْشَيِة اللِ -َعزَّ وجّل»)1(.

يف  وجلَّ  عزَّ  اهلُل  يقوُل  ذلَك  ومع  الـخلق،  صفوُة  سُل  والرُّ األنبياُء  هم  وها   -2
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  )ې  وصِفهم: 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ( ]األنبياء[.

َم من ذنبِه وما  3- وها هو رسوُلنا l أفضُل الـخلِق عنَد اهلل؛ عبٌد ُغِفَر له ما َتقدَّ
ر، ومَع ذلَك خياُف من اهللِ. يقوُل اهلُل عزَّ وجلَّ عىل لسانِه: )ۈ ۈ ٴۇ  تأخَّ

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ( ]األنعام[.

ِ َوَأْتَقاُكْم َلُه»)2(. ْخَشاُكْم لِلَّ ويقوُل l: «َأَما َواللِ إيِنِّ أَلَ

)1( حسن: رواه ابن أيب عاصم يف »السنة« )621(، الطرباين يف »األوسط« )4679(، ]»السلسلة الصحيحة« 
.])2289(

)2( متفق عليه: رواه البخاري )5063(، ومسلم )1401(، واللفظ للبخاري
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4- وها هم العلامُء ورثُة األنبياِء يقوُل اهلُل يف وصِفهم: )ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ( ]فاطر:28[.

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  )ٹ  سبحاَنه:  ويقوُل 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ( ]اإلرساء[.

. قاَل تعاىل  حابِة وغرِيهم خَيافوَن من اهللِ عزَّ وجلَّ 5- وها هم الّصالـحوَن من الصَّ
يف وصِفهم: )گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ں ں( ]السجدة[.

وقاَل تعاىل: )ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ جب 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ختٱ  حت  جت  يب  ىب  خبمب  حب 

پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ( ]الـمؤمنون[.

l عن هذِه اآلية:)ٱ ٻ ٻ  وتقوُل عائشُة p: سألُت رسوَل اهللِ 
ُقون؟  ْمَر َوَيْسِ ُبوَن اخْلَ ِذين َيْشَ ٻ ٻ پ( ]الـمؤمنون: 60[ قالت عائشة: َأُهم الَّ
ُقوَن، َوُهم  َوَيَتَصدَّ وَن،  َوُيَصلُّ الِذيَن َيُصوُمون،  َوَلِكنَُّهم  يِق  دِّ بِْنَت الصِّ َيا  َقاَل: »اَل، 

اُفوَن َأالَّ ُيَقبَل ِمْنُهم )ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ(»)1(. َيَ

منهم:  وذكر  ُه«  ِظلُّ إاِلَّ  ِظلَّ  اَل  َيْوَم  ِه،  ِظلِّ ِف  الل  ُهُم  ُيِظلُّ «َسْبَعٌة   :l وقاَل   •
اٍل، َفَقاَل: إيِنِّ َأَخاُف الل، َوَرُجٌل َذَكَر الل َخالًِيا  َوَرُجٌل َدَعْتُه اْمَرَأٌة َذاُت َمْنِصٍب َوَجَ

َفَفاَضْت َعْيَناُه«)2(.
)1( حسن: رواه الرتمذي )3175(، وابن ماجه )4198(، وأمحد )159/6( واللفظ للرتمذي، ]»الصحيحة« 

.])162(
)2( متفق عليه: رواه البخاري )660(، ومسلم )1031(.
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• وقاَل عمُر بُن الـخّطاِب m: )لو ناَدى ُمناٍد من السامِء: أهيا الناُس! إنكم 
داِخلوَن الـجنَة ُكُلكُم إال رُجاًل واحدًا خِلْفُت أن أكوَن أنا هو( )1(.

َماَت  الَِّذي  َمَرِضِه  يِف  َفِخِذي  َعىَل  ُعَمَر  َرْأُس  َكاَن   :n ُعَمَر  اْبُن  وَقاَل   •
ي إِْن مَلْ  ِفيِه، َفَقاَل يِل: َضْع َرْأيِس، َقاَل: َفَوَضْعُتُه َعىَل اأَلْرِض، َفَقاَل: »َوْييِل َوَوْيُل ُأمِّ

.)2(» نِي َريبِّ َيْرمَحْ

َيَتُه،  حِلْ َيُبلَّ  َحتَّى  َيْبِكي  َقرْبٍ  َعىَل  َوَقَف  إَِذا   m اَن  َعفَّ ْبُن  ُعْثاَمُن  َوَكاَن   •
اهللِ  َرُسوَل  إِنَّ  َقاَل:  َهَذا؟  ِمْن  َوَتْبِكي  َتْبِكي،  َواَل  اَر،  َوالنَّ َة  نَّ اجْلَ َتْذُكُر  َلُه:  َفِقيَل 
ُل َمَناِزِل اْلِخَرِة، َفإِْن َنَجا ِمْنُه، َفَم َبْعَدُه َأْيَسُ ِمْنُه، َوإِْن َلْ  l، َقاَل: »إِنَّ اْلَقرْبَ َأوَّ
l: »َما َرَأْيُت َمْنَظًرا َقطُّ إاِلَّ  َيْنُج ِمْنُه، َفَم َبْعَدُه َأَشدُّ ِمْنُه« َقاَل: َوَقاَل َرُسوُل اهللِ 

َواْلَقرْبُ َأْفَظُع ِمْنُه«)3(.

ُف عباَدُه رمحًة هبم، قاَل تعاىل: )ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  وِّ واهلُل عزَّ وجلَّ خُيَ
ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ( ]الزمر[.

اَعُة،  َشى َأْن َتُكوَن السَّ بِيِّ l َفَقاَم َفِزًعا، خَيْ ْمُس يِف َزَمِن النَّ • َوُخِسَفْت الشَّ
يِف  َيْفَعُلُه  َرَأْيُتُه  َما  َوُسُجوٍد.  َوُرُكوٍع  ِقَياٍم  بَِأْطَوِل  ُيَصىلَّ  َفَقاَم  الـَمْسِجَد،  َأَتى  َحتَّى 
َياتِِه،  تِي ُيْرِسُل الل، اَل َتُكوُن ِلَْوِت َأَحٍد َواَل ِلَ ، ُثمَّ َقاَل: »إِنَّ َهِذِه الَياِت الَّ َصالٍة َقطُّ
َوُدَعائِِه  ِذْكِرِه  إىَِل  َفاْفَزُعوا  َشْيًئا  ِمْنها  َرَأْيُتْم  َفإَِذا  ِعَباَدُه،  ُف ِبا  وِّ ُيَ ُيْرِسُلَها  الَل  َوَلِكنَّ 

َواْستِْغَفاِرِه«)4(.

)1( رواه أبو نعيم يف «الـحلية» )53/1(.
)2( رواه أمحد يف «الزهد» )118(، وابن الـمبارك يف «الزهد والرقائق» )262(.

)3( حسـن: رواه الرتمذي )2308(، وابن ماجه )4267(، وأمحـد )454(، والـحاكم )1321(، ]»صحيح 
الرتغيب والرتهيب« )3550([.

)4( متفق عليه: البخاري )1059(، ومسلم )912(، واللفظ له.
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عقابِه،  ومن  بطشِه،  ومن  نفِسه،  من  عباَدُه  ُف  خُيوِّ تارًة  وجّل-  -عزَّ  فاهلُل   •
ومن عذابِه.

قاَل تعاىل: )ٹ ٹ ٹ ( ]آل عمران:30[. وقاَل تعاىل: )ۀ ۀ ہ 
ہ ہ( ]الربوج[. وقاَل تعاىل: )ڎ ڎ ڈ ڈ ژ( ]الـامئدة:98[.

وقاَل تعاىل: ) ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی 
ی جئ( ]الـحجر[.

ُفهم بالـَموِت • وتارًة خُيوِّ

)ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ( ]ق[. وقاَل  قاَل تعاىل: 
تعاىل: )ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ( ]الـجمعة:8[. وقاَل تعاىل: 

)ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې( ]النساء:78[.

ُفهم بعذاِب يوِم القيامة • وتارًة خُيوِّ

يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  )ېئ  تعاىل:  قاَل 
ى  ى  ې  ې  ې  )ې  سبحانه:  ويقوُل  ]البقرة[.  مب(  خب  حب  جب 

ائ ائ ەئ( ]الـمزمل[.
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  وقاَل 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ 
ڄ(  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

]الـحج[.

ُفهم بعذاِب جهنَّم • وتارًة خُيوِّ

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ( تعاىل:  قاَل 
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ژ  ڈ  ڈ  ڎ  )ڎ  تعاىل:  وقاَل  ]الزمر[.  ڱ(  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

)ۓ  تعاىل:  وقاَل  ]الكهف[.  گ(  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ( ]حممد[.

ُفهم من ُشؤِم الـمعايص • وتارًة خُيوِّ

قاَل تعاىل: )ڭ ڭ( ]األنعام:6[.

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  )ٺ  تعاىل:  وقاَل 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ( ]العنكبوت[.
ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  )ائ  تعاىل:  وقاَل 

ىئ ىئ ىئ ی( ]الـملك[.

ُف ُأمَتُه رمحًة هبم ورسوُلنا l خُيوِّ

• َعْن َأيِب َذرٍّ m، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل l: »إيِنِّ َأَرى َما اَل َتَرْوَن، َوَأْسَمُع 
، َما ِفيَها َمْوِضُع َأْرَبِع َأَصابَِع إاِلَّ  ْت)1(، َوُحقَّ َلَا َأْن َتئِطَّ َمَء َأطَّ َما اَل َتْسَمُعوَن، إِنَّ السَّ
ِ، َواللِ َلْو َتْعَلُموَن َما َأْعَلُم َلَضِحْكُتْم َقِليًل، َوَلَبَكْيُتْم  َوَمَلٌك َواِضٌع َجْبَهَتُه َساِجًدا لِلَّ
َأُروَن إىَِل الل«.  ُعَداِت، َتْ َرْجُتْم إىَِل الصُّ ْذُتْم بِالنَِّساِء َعَل اْلُفُرَشاِت، َوَلَ َكثرًِيا، َوَما َتَلذَّ

قال أبو ذٍر: َواهللِ َلَوِدْدُت َأينِّ ُكْنُت َشَجَرًة ُتْعَضُد)2(.

َف اهلُل ورسوُلُه العباَد بالـموِت، استقاَم الـمؤمنوَن عىل طاعِة اهللِ  • وملا خوَّ
حّتى الـموت.

ْت: أي: خرج هلا صوٌت من كثرة الـمالئكة. )1( أطَّ
)2( حسـن: رواه الرتمـذي )2312(، وابن ماجـه )4190(، وأمحد )173/5(، والبـزار )3925(، واللفظ 

البن ماجه ]»صحيح الرتغيب والرتهيب«  )3380([.
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قاَل تعاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ( ]فصلت[.

األعامِل  إىل  بالـمسارعِة  له  وا  اسَتعدُّ القيامِة،  يوِم  من  فهم  خوَّ وملا   •
الّصالـحة.

قاَل تعاىل: )ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ( ]اإلنسان[.

وقاَل تعاىل: )مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  يتٱ  ىت 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ( ]النور[.

وَن وَيستغِفروَن وَيدعوَن اهلَل  يَل ُيصلُّ َفهم من عذاِب الّناِر، قاموا اللَّ • وملا خوَّ
أن َيِرَف عنهم عذاهَبا.

قاَل تعاىل: )ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 

ېئ( ]الفرقان[.
والّناظُر إىل كثرٍي من الّناِس اليوَم يراُهم ال خيافوَن من موٍت وال قرٍب وال بعٍث 

وال حٍش وال حساٍب وال ناٍر، فانطَبق عليهم:

• قوُل اهللِ تعاىل: )ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ( ]اإلرساء[.
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• وانطبَق عليهم قوُل القائل:
ـــاُم األن َعــِلــَم  ــو  ل واهللِ  أمـــا 

 

رأتــُه ــو  ل ـــٍر  ألم ُخــلــقــوا  لقد 

 

ــٌش ـــم ح ــــرٌب ث ـــم ق ممـــــاٌت ث

 

رجاٌل َعِمَلت  قد  الـحش  ليوِم 

 

هُنينا أو  ُأِمــرنــا  إذا  ــُن  ــح وَن

 

ــا َهــَجــعــوا ونــامــوا ــا ُخــِلــقــوا مَل مِل

 

ــوا وهــامــوا ــاه ــوُن قــلــوهبــم ت ــي ع

 

ــاُم ــظ ـــــــواٌل ع ـــٌخ وأه ـــي وتـــوب

 

ــوا ــام ــه وص ــتِ ــاف ــن خَم ــوا م ــلُّ ــص ف

 

نيام أيـــقـــاٌظ  ــِف  ــه ــك ال ــِل  ــأه ك

 

- أِمنوا مكَر اهللِ، واهلُل عزَّ وجلَّ  • بل إن كثريًا من الّناِس -إال من َرِحَم ريبِّ
ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  )ٿ  يقوُل: 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

ڇ ڍ ڍ( ]األعراف[.
ومن أكرِب األدلِة عىل ذلَك ما َيُدُث يف شوارِع الـُمسلِمنَي اليوَم من الَفوض 
والَقتِل واهَلرِج، ال يدري القاتُل يف أيِّ يشٍء َقَتَل، وال َيدري الـمقتوُل يف أي يشٍء 
النَّفِس  عىل  واالعتداِء  القتِل  جريمِة  من  َر  حذَّ كتابِه  يف  وجلَّ  عزَّ  اهلَل  أن  مَع  ُقتَِل 

. بغرِي حقٍّ

فقاَل تعاىل: )گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ( ]اإلرساء:33[.

وقاَل تعاىل: )پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ( ]الـامئدة:32[.

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  )گ  تعاىل:  وقاَل 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ( ]النساء[.

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  وقــاَل 
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ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ( ]الفرقان[.

ُر من جريمِة القتِل واالعتداِء عىل النَّفِس  تِه ُيذِّ • ورسوُلنا حممٌد l يف ُسنَّ
. بغرِي حقٍّ

َماِء«)1(. ُل َما ُيْقَض َبنْيَ النَّاِس َيْوَم اْلِقَياَمِة ِف الدِّ قاَل l: »َأوَّ

وقال l: »ُكلُّ اْلُْسِلِم َعَل اْلُْسِلِم َحَراٌم، َدُمُه، َوَماُلُه، َوِعْرُضُه«)2(.

وأمواهِلم  الـمسلِمنَي  دماِء  ُحرمَة  الوداِع  ِة  َحجَّ يف  ُخطبتِه  يف   l د  أكَّ وقد 
ماِن والـمكان. وأعراِضهم بَتشبيِهها بُحرمِة الزَّ

ِف  َهَذا،  َيْوِمُكْم  َكُحْرَمِة  َحَراٌم،  َعَلْيُكْم  َوَأْمَواَلُكْم  ِدَماَءُكْم  »َفإِنَّ   :l فقاَل 
َنَعْم،  َقاُلوا:  ْغُت؟«،  َبلَّ َأاَل َهْل  َربَُّكْم،  َتْلَقْوَن  َيْوِم  َبَلِدُكْم َهَذا، إىَِل  َشْهِرُكْم َهَذا، ِف 
ٍغ َأْوَعى ِمْن َساِمٍع، َفَل َتْرِجُعوا  اِهُد الَغائَِب، َفُربَّ ُمَبلَّ ِغ الشَّ َقاَل: »اللهمَّ اْشَهْد، َفْلُيَبلِّ

ُب َبْعُضُكْم ِرَقاَب َبْعٍض«)3(. اًرا، َيْضِ َبْعِدي ُكفَّ

وقاَل l: »َلْن َيَزاَل الـُمْؤِمُن ِف ُفْسَحٍة ِمْن ِدينِِه، َما َلْ ُيِصْب َدًما َحَراًما«)4(.

ُكْم l َيُقوُل: »َيِيُء -أي: الـمقتول-  ويقوُل اْبُن َعبَّاٍس n: َسِمْعُت َنبِيَّ
ِفيَم  َهَذا  َسْل   ! َربِّ َأْي  َفَيُقوُل:  َدًما  َأْوَداُجُه  َتْشَخُب  بِاْلَقاتِِل  ًقا  ُمَتَعلِّ القيامة  يوم 

َقَتَلنِي؟«)5(.

)1( متفق عليه: رواه البخاري )6864(، ومسلم )1678(.
)2( صحيح: رواه مسلم )2564(.

)3( متفق عليه: رواه البخاري )1741(، ومسلم )1679(.
)4( صحيح: رواه البخاري )6862(.

)5( صحيـح: رواه النسـائي )85/7(، والرتمـذي )3029(، وأمحـد )240/1(، وعبـد بـن محيـد )680(، 
]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )2447([.
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األنفِس  ُحكامًا وحمكوِمنَي عن هذه  الـمسلمني!  معَش  يا  الـمسؤوُل  فمن 
التي ُتقَتُل بغرِي حقٍّ يف شوارِع الـمسلِمنَي اليوم؟!

ُمْؤِمٍن  َدِم  ِف  ُكوا  اْشَتَ اأَلْرِض  َوَأْهَل  َمِء  السَّ َأْهَل  َأنَّ  »َلْو  l يقول:  والنبي 
أَلَكبَُّهم الُل ِف النَّاِر«)1(.

.)2(» ْنَيا َأْهَوُن َعَل اللِ ِمْن َقْتِل ُمْؤِمٍن بَِغرْيِ َحقٍّ وقاَل l: »َلَزَواُل الدُّ

اِر«،  النَّ ِف  َوالـَمْقُتوُل  َفالَقاتُِل  بَِسْيَفْيِهَم  الـُمْسِلَمِن  الَتَقى  »إَِذا   :l وقاَل 
ُه َكاَن َحِريًصا َعَل  َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ! َهَذا الَقاتُِل َفاَم َباُل الـَمْقُتوِل؟ َقاَل l: »إِنَّ

َقْتِل َصاِحبِِه«)3(.

اقرتاِف  ومن  عامًة  الـمعايص  اقرتاِف  من  صاحَبُه  يمَنُع  اهللِ  من  والـخوُف 
جريمِة القتِل خاصًة، أما الذي ال خَياُف من اهللِ يتجرُأ عىل معصيِة اهللِ عاّمًة وعىل 
َب اهلُل لنا يف كتابِه مثاًل للذي ال خَياُف من اهللِ كيَف  جريمِة القتِل خاصًة، وقد َضَ

أ عىل جريمِة القتِل، والذي خياُف من اهللِ امتنَع عن جريمِة القتل. رَّ َتَ

قاَل تعاىل: ) ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ 
ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ( ]الـامئدة[.
ِل ِكْفٌل  ولذلَك قاَل النَّبيُّ l:»اَل ُتْقَتُل َنْفٌس ُظْلًم إاِلَّ َكاَن َعَل اْبِن آَدَم اأَلوَّ

)1( صحيح لغريه: رواه الرتمذي )1398(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )2442([.
)2( صحيـح لغريه: رواه الرتمذي )1395(، والنسـائي )3987(، وابن ماجـه )2619(، والبزار )2393(، 

واللفظ البن ماجه ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )2438([.
)3( متفق عليه: رواه البخاري )6875(، ومسلم )2888(.



البشارات النبوية240

ُل َمْن َسنَّ الَقْتَل»)1(. ُه َأوَّ نَّ ِمْن َدِمَها؛ أِلَ

م يف كتابِه، ورسوهُلم  هم رهبُّ ُ أمة اإلسلم! الـخائفوَن من اهللِ عزَّ وجلَّ ُيبشِّ
تِه بام ييل: l يف ُسنَّ
اأوالً: بالتمكني يف االأر�س

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  )ڌ  تعاىل:  قــاَل 
ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ( ]إبراهيم[.
ثانياً: مبغفرة الذن�ب

َيُطوُفوَن  َمَلئَِكًة   ِ لِلَّ «إِنَّ   :l اهللِ  رسوُل  قاَل  قاَل:   m هريرَة  أيب  عن   •
إىَِل  وا  َهُلمُّ َتَناَدْوا:  الل  َيْذُكُروَن  َقْوًما  َوَجُدوا  َفإَِذا  ْكِر،  الذِّ َأْهَل  َيْلَتِمُسوَن  ُرِق  الطُّ ِف 
 ، ْم عزَّ وجلَّ ُ ْم َربُّ ْنَيا، َقاَل: َفَيْسَأُلُ َمِء الدُّ ْم بَِأْجنَِحتِِهْم إىَِل السَّ وَنُ َحاَجتُِكْم، َقاَل: َفَيُحفُّ
اِر. َقاَل:  ُذوَن؟ َقاَل: َيُقوُلوَن: ِمَن النَّ َوُهَو َأْعَلُم ِمْنُهْم...« إىل أن َقال l: »َفِممَّ َيَتَعوَّ
َيُقوُل: َوَهْل َرَأْوَها؟ َقاَل: فَيُقوُلوَن: اَل َواللِ َيا َربِّ َما َرَأْوَها. َقاَل: َيُقوُل: َفَكْيَف َلْو 
اَفًة، َقاَل: َفَيُقوُل:  َرَأْوَها؟ َقاَل: َيُقوُلوَن: َلْو َرَأْوَها َكاُنوا َأَشدَّ ِمْنَها ِفَراًرا، َوَأَشدَّ َلَا َمَ
ْم. َقاَل: َيُقوُل َمَلٌك ِمَن الـَمَلئَِكِة: ِفيِهْم ُفَلٌن َلْيَس ِمْنُهْم،  َفُأْشِهُدُكْم َأينِّ َقْد َغَفْرُت َلُ

اَجٍة. َقاَل: ُهُم الـُجَلَساُء اَل َيْشَقى ĊȴĈȾĈǣ َجِليُسُهْم«)2(. َم َجاَء ِلَ إِنَّ

َنْفِسِه)3(،  َعَل  َرُجٌل  َف  »َأْسَ قاَل:   l النَّبيِّ  عن   m هريرَة  أيب  وعن   •
ُه اْلَْوُت َأْوَص َبنِيِه َفَقاَل: إَِذا َأَنا ُمتُّ َفَأْحِرُقويِن، ُثمَّ اْسَحُقويِن، ُثمَّ اْذُرويِن  َفَلـمَّ َحَضَ
َبُه بِِه َأَحًدا، َقاَل:  ُبنِي َعَذاًبا َما َعذَّ يِح ِف اْلَبْحِر، َفَواللِ! َلئِْن َقَدَر َعَلَّ َربِّ َلُيَعذِّ ِف الرِّ

)1( متفق عليه: البخاري )3335(، ومسلم )1677(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )6408(، ومسلم )2689(، 

)3( أي: بالغ يف الـمعايص.
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َلَك َعَل  ي َما َأَخْذِت، َفإَِذا ُهَو َقائٌِم، َفَقاَل َلُه: َما َحَ ْرِض: َأدِّ َفَفَعُلوا َذلَِك بِِه، َفَقاَل لِْلَ
اَفُتَك، َفَغَفَر َلُه بَِذلَِك»)1(. ! َأْو َقاَل: َمَ َما َصَنْعَت؟ َفَقاَل: َخْشَيُتَك، َيا َربِّ

ثالثاً: بجنٍة عر�شها ال�شم�اُت واالأر�س.

قاَل تعاىل يف وصِف أهِل الـجنَّة: )گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ہ  ہ  ہ  ۀ ہ  ۀ  ڻ ڻ ڻ  ڱ ں ںڻ  ڱ ڱ  ڱ 

ھ ھ ھ ھ( ]السجدة[.

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  تعاىل:)ڭ  وقــاَل 
ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ې( ]الطور[.

وقاَل تعاىل: )ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ( ]الرمحن:46[.

ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  )ائ  تعاىل:  وقاَل 
ېئ ېئ( ]النازعات[.

وقاَل l: »َمْن َخاَف َأْدَلَج، َوْمَن َأْدَلَج َبَلَغ اْلَْنِزَل، َأال إِنَّ ِسْلَعَة اللِ َغالَِيٌة، َأال 
نَُّة«)2(. إِنَّ ِسْلَعَة اللِ اْلَ

بِيَّ l، اْفَتَقَد َثابَِت ْبَن َقْيٍس، َفَقاَل َرُجٌل:  وَعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك m، َأنَّ النَّ
ًسا َرْأَسُه، َفَقاَل:  َيا َرُسوَل اهللِ! َأَنا َأْعَلُم َلَك ِعْلَمُه، َفَأَتاُه َفَوَجَدُه َجالًِسا يِف َبْيتِِه، ُمَنكِّ
َفَقْد َحبَِط َعَمُلُه،   ،l بِيِّ  النَّ َفْوَق َصْوِت  َيْرَفُع َصْوَتُه  ، َكاَن  َفَقاَل: َشٌّ َما َشْأُنَك؟ 
إَِلْيِه  َفَرَجَع  َقاَل َكَذا َوَكَذا،  ُه  َأنَّ ُه  َفَأْخرَبَ  l ُجُل النبيَّ  َفَأَتى الرَّ اِر،  َأْهِل النَّ َوُهَو ِمْن 
اِر،  َة اآلِخَرَة بِبَِشاَرٍة َعِظيَمٍة، َفَقاَل: »اْذَهْب إَِلْيِه، َفُقْل َلُه: إِنََّك َلْسَت ِمْن َأْهِل النَّ الـَمرَّ

)1( متفق عليه: رواه البخاري )3481(، ومسلم )2756(، واللفظ له.
)2( صحيـح لغـريه: رواه الرتمـذي )2450(، وعبـد بـن محيـد )1460(، والـحاكـم )7852(، ]»صحيـح 

التغيب والتهيب» )3377([.
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َوَلِكنََّك ِمْن َأْهِل الـَجنَِّة«)1(.

وأمتُه؟ هذا  l أصحاَبه  النَّبيُّ  َ هبا  التي بشَّ الرابعَة عشَة  الُبشى  ما هي 
الذي سَنعِرُفه يف الـُجمعِة القادمِة -إن شاَء اهلُل تعاىل- إن كاَن يف الُعمِر بقيَّة.

)1( متفق عليه: رواه البخاري )4846(، ومسلم )119(، واللفظ للبخاري.
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 تب�شريه l للنا�شحني للم�شلمني، 
والقابلني للن�شيحة ب�شعادة الدنيا واالآخرة

ہ  ہ  ہ  ہ  )ۀ  كتابِه:  يف  وجلَّ  عزَّ  اهلُل  يقوُل  الل!  عباَد 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ( ]سبأ[.

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  )ھ  سبحانه:  ويقوُل 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ( ]التوبة[.

موعُدنا يف هذا اليوِم - إن شاَء اهلُل تعاىل- مع موعظٍة جديدٍة من سلسلِة 
دروٌس   ... القرآن  َقصِص  من  والـمرجاُن  ؤلُؤ  اللُّ بعنوان:  التي  الـمواعِظ 
ما  أتدروَن   ،l حمّمٍد  وحبيبِنا  نبيِّنا  قّصِة  عن  فيها  ُم  نتكلَّ والتي  وعرٌب  وعظاٌت 

هي يا عباَد اهلل؟

ريِة  إهنا: البشاراُت النَّبوّيُة التي سَنقِطُفها -إن شاَء الُل تعاىل- من دراستِنا للسِّ
للنَّصيحِة  للّناصحنَي للمسلِمنَي، والقابلنَي   l َتبشرُيه  الَعِطرة. أال وهي:  ِة  النَّبويَّ

نيا والخرة. بَسعادِة الدُّ

ُن ِقياَم الناصح للَمْنُصوِح لُه بِوجوِه الـخرِي إرادًة  النَّصيحُة: كلمٌة جامعٌة َتتضمَّ
تِهم)1(. وِفعاًل، وَتشمُل النِصيحَة هللِِ ولرسولِه ولكتابِه وألئمِة الـمسلِمنَي وعامَّ

ُيبُّ  ما  للمسلِمنَي  ُيبُّ  حُمٍِب،  صادٍق  مؤمٍن  من  إال  تكوُن  ال  والنَّصيحُة 
لَنفِسه، وال تكوُن النَّصيحُة أبدًا من عدوٍّ وال حاسٍد وال جاهل.

)1( »جامع العلوم والـحكم« )76(.
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ومن األمثلة عل ذلك:

عاة: نصيحُة إبليَس لعنه اهلل آلدَم وحواء. • مثاٌل لَنصيحِة العدوِّ الـمدَّ

قاَل تعاىل: )ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ 

ۆئ ۈئ ۈئ( ]األعراف[.
.q عاة: َنصيحُة إخوِة يوسَف • ومثاٌل لَنصيحِة الـحاسِد الـمدَّ

ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ( تعاىل:  قاَل 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ( ]يوسف[.
• ومثاٌل لَنصيحِة الـجاهِل، والـجهلُة كثرٌي.

عيًا النَّصيحَة هلم: )ٻ ٻ ٻ پ  1- كَنصيحِة فرعوَن لقوِمه، قاَل هلم ُمدَّ
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ( ]غافر[.

ۆ(  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  )ھ  وقاَل: 
]غافر[.

ہ ھ  ہ  ہ  )ہ  تعاىل:  قاَل  للُمؤمننَِي.  الَكَفرِة  وكَنصيحِة   -2
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆۈ  ۆ 
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ې ې ې( ]العنكبوت[.
َعَجَز  أن  بعَد  َيفعُل  ماذا  مريٌض،  استنَصحُه  الذي  الـجاهل  هذا  وكَنصيحِة   -3

األطباُء عن عالِجه؟

فَنصَحُه هذا الـجاهُل أن يشَب مخرًا، فاستجاَب له هذا الـمريُض الـجاهُل 
َب الـخمَر فُشِفَي. وَشِ

ال  ولكنها  متزوجٌة  امرأٌة  استنصَحتها  التي  الـجاهلِة  الـمرأِة  هذه  وكَنصيحِة   -4
ُتنِجب، ماذا َتفعُل؟

فَنصحتها الـمرأُة الـجاهلُة أن َتذهَب إىل ساحٍر أو كاهٍن لَيصنَع هلا حجابًا 
حجابًا  هلا  فَصنَع  الَعّراِف  أو  الّساحِر  إىل  الـجاهلُة  الـمرأُة  فذهَبت  لُتنِجَب، 

فأنجَبت.

عاٌة ها نصائُح مدَّ هذه ُكلُّ

يف  َتسبََّب  وإنام  ال،  الـجواب:  وحواء؟!  آلدَم  ناصحًا  إبليُس  كاَن  فهل   •
. إخراِجهام من الـجّنِة. فاحَذروا يا عباَد اهلل! شياطنَي اإلنِس والـجنِّ

• وهل كاَن إخوُة يوسَف له ناصِحنَي؟ الـجواب: ال، بل أرادوا أن يَتخلَّصوا 
، فكونوا يا عباَد اهللِ من الـحاسدين عىل حذر. منه فألَقوه يف غياَبِت الـُجبِّ

الِل  الضَّ إىل  دعاُهم  بِل  الـجواب: ال،  لقومه؟  ناصحًا  فرعون  كان  • وهل 
نيا واآلخرة. قاَل تعاىل: )ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( ]طه[. والعذاِب يف الدُّ

ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  )ۇئ  تعاىل:  وقاَل 
ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

پ پ پ پ ڀ ڀ( ]هود[.



البشارات النبوية246

• وهل كاَن الكّفاُر يومًا من األّياِم ناصِحنَي للمؤمننَِي؟ الـجواب: ال، ألهنم 
وَن هلم الـخري. وَن الـمؤمننَي، وال ُيبُّ ال ُيِبُّ

قاَل تعاىل: )ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ڭ  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ۈ ٴۇ ۋ( ]آل عمران[.
عون النَّصيحَة لكم عىل حذٍر، فهم  فكونوا يا عباَد اهللِ! من الكّفار الذين يدَّ

يقولوَن بأفواِههم ما ليَس يف قلوهِبم.

للعالِجِ  الـخمر  يشب  أن  الـمريض  نصح  الذي  الـجاهل  كاَن  وهل   •
ناصحًا له؟

وألن  حراٌم،  وهذا  اهلُل،  َم  َحرَّ بام  يتعالـَج  أن  نصَحُه  ألنُه  ال،  الـجواب: 
َيْسَأُلُه َعِن   l بِيَّ  النَّ فهذا رجٌل جاَء إىل  َمُه.  فاَء فيام حرَّ اهلَل سبحاَنه مل َيعِل الشِّ
بَِدَواٍء،  َلْيَس  ُه  »إِنَّ  :l َفَقاَل  َواِء،  لِلدَّ َأْصَنُعَها  إيِنِّ  ُجُل:  الرَّ َفَقاَل  َفَنَهاُه  ْمِر،  اخْلَ

ُه َداٌء«)1(. َوَلِكنَّ

• وهل كاَنِت الـمرأة الـجاهلُة التي َنصَحت الـمرأة التي ال ُتنِجُب بأن َتذهَب 
إىل الّساحِر أو الكاهِن ناصحًة هلا؟ الـجواب: ال، ألهنا َنصَحتها بام هو حراٌم.

َقُه بَِم َيقوُل َفَقْد َكَفَر بَِم ُأْنِزَل  اًفا َأْو َكاِهنًا َفَصدَّ فالنَّبيُّ l َيقوُل: » َمْن َأَتى َعرَّ
.)2(«l ٍد مِّ َعَل ُمَ

)1( صحيح: رواه مسلم )1984(.
)2( صحيح: رواه أبو داود )3904(، وابن ماجه )639(، والدارمي )1136(، وأمحد )476/2(، ]»صحيح 

الـجامع« )5939([.
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ٍء، َلْ ُتْقَبْل َلُه َصَلٌة َأْرَبِعنَي َلْيَلًة«)1(. اًفا َفَسَأَلُه َعْن َشْ وقاَل l: »َمْن َأَتى َعرَّ

والذي شفى هذا الـمريَض وأعطى للمرأِة األوالَد هو اهلُل وحدُه ليزدادوا 
َمها اهلُل عزَّ وجلَّ  رَق التي َحرَّ لوا عىل غرِي اهللِ وسلُكوا الطُّ ضالاًل وإثاًم؛ ألهنم َتوكَّ
والـجهلِة  والـجنِّ  اإلنِس  النَّصيحَة من شياطنِي  عوَن  يدَّ اهللِ! ممن  عباَد  يا  فكونوا 

ونكم. والكفاِر عىل َحذٍر؛ ألهنم ال َينصحوَنكم وإنام َيُغشُّ

والنَّصيحُة هي: إرادُة الـخرِي من الّناصح للَمنصوِح له، ولذلك فهي ال ترُج 
إال من قلٍب طاهٍر امتأَل إيامنًا وحبًا.

• وأنصُح الّناِس للّناِس هم األنبياُء والعلامُء والّصالـحون من عباِد اهلل.

أما األنبياُء

هلم:  فقاَل  اللِة.  بالضَّ فَرَموه  وحَده،  اهللِ  عبادِة  إىل  قوَمه  دعا   q نوٌح  هذا   -1
)ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ( ]األعراف[.
فاهِة  بالسَّ موه  اتَّ وحَده،  اهللِ  عبادِة  إىل  قوَمه  دعا  أن  بعَد   q هوٌد  وهذا   -2

والكذِب. فقاَل هلم: )ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب 
حبٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ( ]األعراف[.

َيستجيبوا  فلم  وحدُه،  اهللِ  عبادِة  إىل  قوَمُه  دعا  أن  بعَد   q 3- وهذا صالـٌح 
فقاَل  رَصعى،  وهم  عليهم  َوَقَف  وتعاىل-،  -تبارَك  اهلُل  فأهلَكهم  لُه 

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  )ہ  هلم: 
ڭ ڭ( ]األعراف[.

له  َيستجيبوا  فلم  وحَدُه،  اهللِ  عبادِة  إىل  قوَمه  دعا  أن  بعد   q وهذا شعيٌب   -4
)1( صحيح: رواه مسلم )2230(.
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)ۋ  هلم:  فقاَل  َهلكى،  وهم  عليهم  َوَقَف  وتعاىل،  تبارَك  اهلل  فأهلَكهم 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ەئ( ]األعراف[.

l أنصُح الـخلِق للخلِق، كيف ال؟ واهلُل -عزَّ وجّل- يقوُل  5- وهذا رسوُلنا 
عنه: )ک ک گ گ گ گ( ]األنبياء[.

ٌة مهداة«)1(. َم َأنا َرْحَ ويقوُل هو l عن نفِسه: »إِنَّ

ِة  ِة الوداِع َيشَهدوَن له بذلَك ففي ُخطبِة َحجَّ وها هم الصحابة o يف َحجَّ
الوداِع يقوُل l ألصحابِه: »َوَأْنُتْم َمْسُئوُلوَن َعنِّي، َفَم َأْنُتْم َقائُِلوَن؟« َقاُلوا: َنْشَهُد 

ْيَت َوَنَصْحَت«)2(. ْغَت َوَأدَّ َأنََّك َقْد َبلَّ

يُن  »الدِّ  :l فقاَل  ُه  ُكلُّ يُن  الدِّ هي  بل  دينِنا،  من  النَّصيحَة   l َجَعَل  بل   •
تِِهْم«)3(. ِة اْلُْسِلِمنَي َوَعامَّ ئِمَّ ِ َولِِكَتابِِه َولَِرُسولِِه َوأِلَ النَِّصيَحُة« ُقْلَنا: مِلَْن؟ َقاَل: »لِلَّ

• والنَّصيحُة للِ هي: توحيُدُه يف ربوبيته ويف ألوهيته ويف أسامئه وصفاته، وأن 
تعبدُه وحدُه وال تشَك به شيئًا.

َمُه  • والنَّصيحُة لكتابِه هي: أن تتلوُه حقَّ تالوتِه، َوأن َتعمَل بام فيه، َوأن ُتعلِّ
غرَيك.

ُك  ُتُه أكثَر من كلِّ يشٍء، واّتباُعُه، والتَّمسُّ • والنَّصيحُة لرسولِه l هي: حَمبَّ
تِه ونُشها يف الناِس. بُسنَّ

• والنَّصيحُة ألئمة الـمسلمني وهم العلمُء واألمراُء
)1( صحيح: رواه البزار )9205(، والطرباين يف األوسط )2981(، والـحاكم )100( واللفظ له، ]»صحيح 

الـجامع« )2345([.
)2( صحيح: رواه مسلم )1218(.

)3( صحيح: رواه مسلم )55(.
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فالنصُح للعلمء: أن نحبَّهم، وأن نتعلَم منهم، وال ننّفر الناَس منهم -ألن ذلك 
عمُل الفساق- فالعلامُء هم ورثُة األنبياِء، والعلامُء هم الصلُة بني النبيِّ وبني أمته.

والنصُح للمراِء: أن نطيَعهم يف الـمعروِف، وأن ندعوا اهلل هلم، وأال نغتاهَبم، 
األمراِء  الـخروَج عىل  بالسيِف وإن جاروا، وإن ظلموا، ألنَّ  نخرَج عليهم  وأال 
إذا  ننصَحهم  والدنيا، وفساٌد يف األرض، وهتٌك لألعراِض، وأن  الدين  فساٌد يف 

أخطأوا يف الّس ال عىل الـمأل.

• قاَل l: »َمْن َأَراَد َأْن َيْنَصَح لِِذي ُسْلَطاٍن َفل ُيْبِدِه َعلنَِيًة، َوَلِكْن َيْأُخُذ بَِيِدِه 
ى الَِّذي َعَلْيِه«)1(. َفَيْخُلوا بِهِ، َفإِْن َقبَِل ِمْنُه َفَذاَك، َوإاِل َكاَن َقْد َأدَّ

وقال رجٌل: انظروا إىل أمرِينا َيلَبُس ثياَب الُفّساِق! فقاَل أبو بكرَة: اسُكت؛ 
َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ l، َيُقوُل: »َمْن َأَهاَن ُسْلَطاَن اللِ ِف األْرِض َأَهاَنُه الل«)2(.

َمُه؟ َفَقاَل: َأَتَرْوَن َأينِّ اَل  َوِقيَل أُلَساَمَة ْبِن َزْيٍد n: َأاَل َتْدُخُل َعىَل ُعْثاَمَن َفُتَكلِّ
ْمُتُه  ُمه إال وأنتم تسمعوَن- َواهللِ! َلَقْد َكلَّ وَن أين ال أكلِّ ُمُه إاِلَّ ُأْسِمُعُكْم؟ -أي: أتظنُّ ُأَكلِّ
َل َمْن َفَتَحُه -أي: الـمجاهرَة  ِفياَم َبْينِي َوَبْيَنُه، َما ُدوَن َأْن َأْفَتتَِح َأْمًرا اَل ُأِحبُّ َأْن َأُكوَن َأوَّ

.)3(m باإلنكاِر عىل األمراِء ووالِة األمِر يف الـمأل كام جرى لَقَتَلِة عثامَن

ُموا  ُه اهلل: )اَل َيَزاُل النَّاُس بَِخرْيٍ َما َعظَّ َوهِلذا َقاَل َسْهُل ْبُن َعْبِد اهلل الَتْسرُتِي َرمِحَ
وا  ُموا َهَذْيَن َأْصَلَح اهلل ُدْنَياُهْم َوُأْخَراُهْم، َوإَِذا اْسَتَخفُّ ْلَطاَن َواْلُعَلاَمَء، َفإَِذا َعظَّ السُّ

َذْيِن َأْفَسَد ُدْنَياُهْم َوُأْخَراُهْم( )4(؟ هِبَ
)1( صحيـح لغـريه: رواه أمحـد )403/3(، وابـن أيب عاصـم يف »اآلحـاد والـمثـاين« )876(، والطرباين يف 

»الشاميني« )977(، والـحاكم )5269(، ]«ظالل الـجنة» )1096(، [ .
)2( حسـن: رواه الرتمـذي )2224(، وأمحد )42/5(، والبـزار )3670(، والطيالس )887(، ]»السلسـلة 

الصحيحة« )2297([.
)3( صحيح: رواه مسلم )2989(.
)4( »تفسري القرطبي« )562/5(.
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• والنَّصيحُة لعامِة الـمسلمني هي: أن ُيِبَّ هلم ما ُيبُّ لنفِسه، ويكرَه هلم ما 
نيا واآلخرِة قاَل l: »َحقُّ اْلُْسِلِم َعَل اْلُْسِلِم  م عىل َخرِي الدُّ يكرُه لنفِسه، وأن َيدهلَّ

« وذكر منها: »َوإَِذا اْسَتْنَصَحَك َفاْنَصْح َلُه«)1(. ِستٌّ

اْلَزَكاِة،  َوإيَتاِء  لِة،  الصَّ إَِقاِم  َعَل   l بِيَّ  النَّ َباَيْعُت  قال:   m جريٍر  وعن 
ْصِح لُِكلِّ ُمْسِلٍم«)2(. والنُّ

حابِة وغرِيهم. كيَف  وأنصُح الّناِس للّناِس بعَد األنبياِء هم الُعلامُء من الصَّ
ُثوا ِديَناًرا َواَل  ْنبَِياَء َلْ ُيَورِّ ْنبَِياِء، وإِنَّ اأْلَ ال؟ والنَّبيُّ l يقوُل: »َوإِنَّ اْلُعَلَمَء َوَرَثُة اأْلَ

ُثوا اْلِعْلَم، َفَمْن َأَخَذُه َأَخَذ بَِحظٍّ َواِفٍر«)3(. َم َورَّ ا، وإِنَّ ِدْرَهً

• فها هم العلامُء عنَدما افتتَن قاروُن باملِه نصحوه فقاُلوا له: )ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب 

حب( ]القصص[.

)چ چ چ ڇ ڇ ڇ  وقالوا:  قاروَن  بامِل  نيا  الدُّ افَتتن حمبُّ  وملا   •
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( ]القصص[.

ونصَحهم أهُل العلِم فقالوا هلم: )ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ک گ گ گ گ ڳ( ]القصص[.

الّناِس  وأرحُم  بالـحقِّ  الّناِس  أعلُم  فهم  اهلل!  عباِد  من  الّصالـحوَن  أما 
بالـخلِق، وأنصُح الّناِس للّناِس بعَد األنبياِء والعلامء.

)1( صحيح: رواه مسلم )2162(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )57 (، ومسلم )56(، .

)3( حسـن لغـريه: رواه الرتمـذي )2682(، وأبـو داود )3641(، وابـن ماجه )223(، وأمحـد )196/5(، 
]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )70([.
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وهذا مثاٌل لعباِد اهلل الصالـحنَي يف التأدِب يف النصيحِة والتواضع يف قبول 
النصيحة.

الَقاِسٍم  ْبَن  َد  مَّ حُمَ أن  القرآن«  »أحكام  كتابِه  يف  الـاملكيُّ  العريبِّ  ابُن  ذكَر   •
ُه قال: اْلُعْثاَميِنَّ َأْخرَبَ

 ، ْوَهِريِّ ْيِخ َأيِب اْلَفْضِل اجْلَ ًة، َفِجْئت َفَجَلْسُت إىَِل الشَّ • َوَصْلُت اْلُفْسَطاَط َمرَّ
بِيَّ  ِلٍس َجَلْسُت إَلْيِه-: إنَّ النَّ ِل جَمْ ُت َكاَلَمُه َعىَل النَّاِس، َفَكاَن مِمَّا َقاَل -يِف َأوَّ َوَحرَضْ

َق َوَظاَهَر َوآىَل. l َطلَّ

ًة من الزمن. جُل أن ال َيطأ زوَجته مدَّ واإليلُء: هو أن َيِلَف الرَّ

جُل زوجَته. َق الرَّ والّطلُق: هو أن ُيطلِّ

جُل لزوجتِه: أنِت عيلَّ كَظهِر أمي. هاُر: أن يقوَل الرَّ والظِّ

يِخ، بل َصرَب  َيقَطع كالَم الشَّ ُب فلم  الّطالُب للعلِم الـُمؤدَّ فَسِمَع ذلك هذا 
يُخ من درِسه يقوُل هذا الطالب: عىل ذلك، فلام انتهى الشَّ

اَعٍة-، َفَجَلَس َمَعَنا يِف  • َفَلـامَّ َخَرَج َتبِْعُته، َحتَّى َبَلْغُت َمَعُه إىَل َمْنِزلِِه -يِف مَجَ
اْلَواِرِديَن  َذلَِك يِف  َقْبَل  َيْعِرْفُه  َومَلْ  اْلُغْرَبِة  َرَأى إَشاَرَة  ُه  َفإِنَّ َأْمِري،  َفُهْم  َوَعرَّ ْهِليِز،  الدِّ

َعَلْيِه.

ُقْلت:  َكاَلٍم؟  ِمْن  َلك  َهْل  َغِريًبا،  َأَراك  يِل:  َقاَل  َأْكَثُرُهْم،  َعْنُه  اْنَفضَّ  َفَلـامَّ   •
َلَسائِِه: َأْفِرُجوا َلُه َعْن َكاَلِمِه. َفَقاُموا َوَبِقيت َوْحِدي َمَعُه. َنَعْم. َقاَل جِلُ

ِعيَّ بِالِعْلِم  َك الَشْ ًكا بِك -أي: الَترَبُّ ُت اْلـَمْجِلَس اْلَيْوَم ُمَترَبِّ • َفُقْلت َلُه: َحرَضْ
َكُة ِمَن اهللِ َواَل ُتْطَلْب إاِلَّ ِمْنُه َوْحَدُه-، َوَسِمْعُتك َتُقوُل: آىَل  َوبَِمَجالِِس الِعْلِم، َواْلرَبَ

َق َرُسوُل اهللِ l َوَصَدْقَت. َرُسوُل اهللِ l َوَصَدْقَت، َوَطلَّ
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َهاَر  نَّ الظِّ َوُقْلَت: َوَظاَهَر َرُسوُل اهلل l َوَهَذا مَلْ َيُكْن، َواَل َيِصحُّ َأْن َيُكوَن؛ أِلَ
.l ِّبِي وُز َأْن َيَقَع ِمْن النَّ ُمْنَكٌر ِمْن اْلَقْوِل َوُزوٌر؛ َوَذلَِك اَل َيُ

َل َرْأيِس، َوَقاَل يِل: َأَنا َتائٌِب ِمْن َذلَِك، َجَزاك اهلل َعنِّي  نِي إىَل َنْفِسِه َوَقبَّ • َفَضمَّ
ِلِسِه يِف اْلَيْوِم الثَّايِن، َفَأْلَفْيتُه َقْد  ْرت إىَل جَمْ ا. َيُقوُل ُثمَّ اْنَقَلْبت َعْنُه، َوَبكَّ ٍم َخرْيً ِمْن ُمَعلِّ

اِمِع، َوَجَلَس َعىَل امْلِْنرَبِ. َسَبَقنِي اجْلَ

ِمي؛  بُِمَعلِّ َمْرَحًبا  بَِأْعىَل َصْوتِِه:  َناَدى  َوَرآيِن،  اِمِع  اجْلَ َباِب  ِمْن  َفَلـامَّ َدَخْلت   •
َوَتَباَدَر النَّاُس  ْبَصاُر َنْحِوي،  َقْت اأْلَ ، َوَحدَّ ْعَناُق إيَلَّ َفَتَطاَوَلْت اأْلَ ِمي،  مِلَُعلِّ َأْفِسُحوا 

. ْيِدي َوَيَتَداَفُعويِن َحتَّى َبَلْغَت امْلِْنرَبَ إيَلَّ َيْرَفُعوَننِي َعىَل اأْلَ

َغاصٌّ  اِمُع  َواجْلَ ْرِض،  اأْلَ ِمْن  َأَنا  ُبْقَعٍة  َأْي  يِف  َأْعِرُف  اَل  َياِء  احْلَ لَِعَظِم  َوَأَنا   •
َياُء َبَديِن َعَرًقا. بَِأْهِلِه، َوَأَساَل احْلَ

َكاَن  َلـامَّ  ِمي؛  ُمَعلِّ َوَهَذا  ُمُكْم،  ُمَعلِّ َأَنا  ْم:  هَلُ َفَقاَل  ْلِق،  اخْلَ ْيُخ َعىَل  َوَأْقَبَل الشَّ  •
َق، َوَظاَهَر؛ َفاَم َكاَن َأَحٌد ِمْنُكْم َفُقَه َعنِّي  ْمِس ُقْلت َلُكْم: آىَل َرُسوُل اهللِ l َوَطلَّ بِاأْلَ
َبَعنِي إىَل َمْنِزيِل، َوَقاَل يِل َكَذا َوَكَذا؛ -َوَأَعاَد َما َجَرى َبْينِي َوَبْيَنُه-،  ، َفاتَّ َواَل َردَّ َعيَلَّ
ْل  ؛ َفَمْن َسِمَعُه مِمَّْن َحرَضَ َفاَل ُيَعوِّ قِّ ْمِس، َوَراِجٌع َعْنُه إىَل احْلَ َوَأَنا َتائٌِب َعْن َقْويِل بِاأْلَ
َعاِء،  الدُّ يِف  ُفُل  َيْ َوَجَعَل  ا؛  َخرْيً اهلل  َفَجَزاُه  ؛  َحرَضَ َمْن  ْغُه  َفْلُيَبلِّ َغاَب  َوَمْن  َعَلْيِه. 

ُنوَن. ْلُق ُيَؤمِّ َواخْلَ

امْلَتنِِي،  يِن  الدِّ َهَذا  إىَل  اهلل-  ُكْم  -َرمِحَ َفاْنُظُروا  ًقا:  -ُمَعلِّ الَعَريِبُّ  ابِن  َقاَل   -
َواْشُتِهَرْت  ِرَياَسُتُه،  َظَهَرْت  َرُجٍل  ِمْن  امْلإََلِ  ُرُؤوِس  َعىَل  ْهِلِه  أِلَ بِاْلِعْلِم  اِف  َوااِلْعرِتَ

ُهوِل اْلَعنْيِ اَل ُيْعَرُف َمْن ُهَو َواَل ِمْن َأْيَن، َفاْقَتُدوا بِِه َتْرُشُدوا. َنَفاَسُتُه، لَِغِريٍب جَمْ

م يف كتابِه، ورسوهُلم  هم رهبُّ ُ الّناصحوَن للُمسلمنَي، والقابلوَن للنَّصيحِة ُيبشِّ
تِه بام ييل: l يف ُسنَّ
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اأوالً: بالنجاة من العذاِب يف الدنيا واالآخرة.

جِل الـمؤمِن الـُمحبِّ الذي جاَءُه من  • فهذا موسى q أخَذ بنصيحِة الرَّ
أقىص الـمدينِة يسعى فَنجا من الَقوِم الّظالـمني.

قاَل تعاىل: )ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ 
جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  خبمب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ 

مث ىث( ]القصص[.
يِخ الكبرِي يف بيتِه وقصَّ  فلام َوَصَل موسى q إىل بالد َمدَين ودخَل عىل الشَّ

عليه الَقصَص قاَل له: )ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ( ]القصص[.

فلم  وقوَمه  فرعوَن  َنَصَح  إيامَنه  يكُتُم  كاَن  الذي  فرعوَن  آِل  مؤمُن  وهذا   •
روا أن َيقتلوُه، فنّجاُه اهلُل وأهلَك فرعوَن وقوَمه. َيقَبلوا نصيحَتُه، وقرَّ

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  )ڍ  تعاىل:  قاَل 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  کں  ک  ک 

ہ ھ ھ ھ( ]غافر[.
ثانياً: باالأجِر العظيم، والربكِة يف كل �شيء.

.)1(» َتنْيِ ِدِه، َوَأْحَسَن ِعَباَدَة اللِ َفَلُه َأْجُرُه َمرَّ قاَل l: »إِنَّ اْلَعْبَد إَِذا َنَصَح لَِسيِّ

َقا- َفإِْن َصَدَقا  َقا، -َأْو َقاَل: َحتَّى َيَتَفرَّ َعاِن بِالـِخَياِر َما َلْ َيَتَفرَّ وقاَل l: »الَبيِّ
َم ِف َبْيِعِهَم، َوإِْن َكَتَم َوَكَذَبا ُمَِقْت َبَرَكُة َبْيِعِهَم«)2(. َنا ُبوِرَك َلُ َوَبيَّ

ثالثاً: يب�شرهم بالـجنة

تعاىل:  قاَل  الـجّنة:  فَدخَل  فقتلوُه  قومُه  نَصَح  ياسنَي  آل  مؤمُن  فهذا 

)1( متفق عليه: رواه البخاري )2550(، ومسلم )1664(، واللفظ له.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )2079(، ومسلم )1532(.
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ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  )ڱ 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆۆ 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ىائ  ى  ې  ې 
ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  یی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ 
ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  جب  يئ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

ڄ ڄ ڄ ڄ( ]يس[.
وقتلوُه،  نصيحَتُه  َيقَبلوا  فلم  وميتًا  حّيًا  قوَمُه  َنَصَح  الـمؤمُن  جُل  الرَّ فهذا 
َة وأهلَك قومُه، وهذا جزاُء من مل َيقَبِل النَّصيحَة، فاعَترِبوا يا أويل  فأدخَلُه اهلُل الـجنَّ

األبصار.

َ هبا النَّبيُّ l أصحاَبه وأمَتُه؟ هذا  ما هي الُبشى الـخامسَة عشَة التي بشَّ
الذي سَنعِرُفه يف الـُجمعِة القادمِة -إن شاَء اهلُل تعاىل- إن كاَن يف الُعمِر بقّية.
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تب�شرُيه l للحافظني األ�شنتَهم، ب�شعادة الدنيا واالآخرة
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  )ڀ  كتابِه:  يف  وجلَّ  عزَّ  اهلُل  يقوُل  الل!  عباَد 
ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڄڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ 

ڇ ڇ ڇ( ]األحزاب[.
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  )ڃ  سبحانه:  ويقوُل 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ( ]فاطر[.

موعُدنا يف هذا اليوم - إن شاَء اهلُل تعاىل- مع موعظٍة جديدٍة من سلسلِة 
دروٌس   ... القرآن  َقصِص  من  والـمرجاُن  ؤلُؤ  اللُّ بعنوان:  التي  الـمواعِظ 
ما  أتدروَن   ،l حمّمٍد  وحبيبِنا  نبيِّنا  قّصِة  عن  فيها  ُم  نتكلَّ والتي  وعرٌب  وعظاٌت 

هي يا عباَد اهلل؟

ريِة  ُة التي سَنقِطُفها -إن شاَء الُل تعاىل- من دراستِنا للسِّ إهنا: البِشاراُت النَّبويَّ
نيا والخرة. النَّبوّيِة الَعِطرة. أال وهي: َتبشرُيه l للحافِظنَي ألسنَتهم، بسعادِة الدُّ

 . اللِّساُن صغرٌي ِجْرُمُه)1(، عظيٌم طاعُتُه إن استقاَم، عظيٌم ُجرُمُه)2( إن اعوجَّ
ليُل عىل ذلك: والدَّ

ِق الَل  َساَن، َتُقوُل: اتَّ ُر )3( اللِّ َها ُتَكفِّ 1- قاَل l: «إَِذا َأْصَبَح اْبُن آَدَم، َفإِنَّ اأَلْعَضاَء ُكلَّ
)1( ِجْرُمُه: حجمُه.
)2( ُجْرُمُه: مصائُبُه.

ُر اللسان(: أي: تذُل وتضُع له. )3( )تكفِّ
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َم َنْحُن بَِك؛ َفإِْن اْسَتَقْمَت اْسَتَقْمَنا، َوإِن اْعَوَجْجَت اْعَوَجْجَنا«)1(. ِفيَنا، َفإِنَّ
ا َأْو لَِيْصُمْت«)2(. 2- وقاَل l: »َمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاللِ َوالَيْوِم الِخِر َفْلَيُقْل َخرْيً

3- َوَعْن َأيِب ُموَسى m، َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ! َأيُّ امْلُْسِلِمنَي َأْفَضُل؟ َقاَل: 
»َمْن َسِلَم اْلُْسِلُموَن ِمْن لَِسانِِه َوَيِدِه«)3(.

َبااًل،  َلَا  ُيْلِقي  اَل  تعاىل  اللِ  ِرْضَواِن  ِمْن  بِاْلَكِلَمِة  ُم  َلَيَتَكلَّ اْلَعْبَد  »إِنَّ   :l 4- وقاَل 
ُم بِاْلَكِلَمِة ِمْن َسَخِط اللِ اَل ُيْلِقي َلَا َبااًل  ا َدَرَجاٍت، َوإِنَّ اْلَعْبَد َلَيَتَكلَّ َيْرَفُع الل ِبَ

ا ِف َجَهنََّم«)4(. هَيِْوي ِبَ
َأْن  ُن  َيظُّ َكاَن  َما  َتَعاىَل  ِمْن ِرْضَواِن اللِ  بِالَكِلَمِة  ُم  َلَيَتَكلَّ الّرُجَل  »إنَّ   :l 5- وقاَل 
ُم  َلَيَتَكلَّ ُجَل  الرَّ َوإِنَّ  َيْلَقاُه،  َيْوِم  إىَِل  ِرْضَواَنُه  ا  ِبَ َلُه  الُل  َيْكُتُب  َبَلَغْت  َما  َتْبُلَغ 
ا ُسْخَطُه  ُن َأْن َتْبُلَغ َما َبَلَغْت َيْكُتُب الُل َلُه ِبَ بِالَكِلَمِة ِمْن َسَخِط اللِ َما َكاَن َيظُّ

إىَِل َيْوِم َيْلَقاُه«)5(.
َكْثَرِة  ِمْن  ُيْذَكُر  ُفاَلَنًة  إِنَّ  اهللِ!  َرُسوَل  َيا  َقال:  َرُجاًل  َأنَّ   :m ُهَرْيَرَة  َأيِب  َعْن   -6
 :l َقاَل  ا؟  بِِلَساهِنَ ا  ِجرَياهَنَ ُتْؤِذي  ا  َأهنَّ َغرْيَ  َوِصَياِمها،  َوَصَدَقتِها،  ا،  َصالِتَ
ا،  ِة ِصَياِمها وَصالِتَ اِر«. َقال: َيا َرُسوَل اهللِ! إِنَّ ُفاَلَنًة ُيْذَكُر ِمْن ِقلَّ »ِهَي ِف النَّ
ا!  بِِلَساهِنَ ا  ِجرَياهَنَ َُتْؤِذي  وال  اأَلِقِط،  ِمَن  بِاأَلْثَواٍر  ُق  دَّ َتَتصَّ ا  َ َوَأهنَّ َوَصَدَقتِها، 

نَِّة«)6(. َفَقاَل l: »ِهَي ِف اْلَ
)1( حسن: رواه الرتمذي )2407(، وأمحد )95/3(، وعبد بن محيد )979(، وأبو يعىل )1185(، ]»صحيح 

الرتغيب والرتهيب« )2871([.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )6018(، ومسلم )47(.

)3( متفق عليه: رواه البخاري )10(، ومسلم )40(.
)4( صحيح: رواه البخاري )6478(.

)5( صحيح: رواه الرتمذي )2319(، وابن ماجه )3969(، وأمحد )138(، والـحاكم )107/1(، ]»صحيح 
الرتغيب والرتهيب« )2247([.

)6( صحيـح: رواه أمحـد )440/2(، وابـن حبـان )5764(، والـحاكـم )7304(، ]»صحيـح الرتغيـب 
والرتهيب« )2560([.
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َبنِي  ِف  َرُجَلِن  »َكاَن  يقول:   l اهلل  رسوَل  سمعُت   m هريرَة  أبو  يقول   -7
َتِهدًا ِف الِعَباَدِة، َوَكاَن اَل  ا ُمْذنِبًا َوالَخُر ُمْ ، َوَكاَن َأَحُدُهَ ُمَتَواِخينِْيِ ائِيَل  إِْسَ
، َفَوَجَدُه َيْومًا َعَل َذْنٍب  ْنِب َفَيُقوُل: َأْقِصْ َيَزاُل الـُمْجَتِهُد َيَرى الَخَر َعَل الذَّ
َفَقاَل:  أُبعثَت علَّ رقيبًا؟  ني ورب،  َأْقِصْ فقال -أي الذنب-: خلِّ َلُه:  َفَقاَل 
َفَقَبَض  َة.  الـَجنَّ الُل  ُيْدِخُلَك  اَل  َأْو  َلَك،  الُل  َيْغِفُر  اَل  َواللِ  الـُمْجَتِهُد-   : -َأيُّ
َأْرَواَحُهَم َفاْجَتَمَعا ِعْنَد َربِّ الَعالـَمنَي، َفَقاَل ِلََذا الـُمْجَتِهُد: َأُكْنَت ِب َعاِلًا؟ 
تِي.  َة بَِرْحَ َأْو ُكْنَت َعَل َما ِف َيِدي َقاِدرًا؟! َوَقاَل للُمْذنِِب: اْذَهْب َفاْدُخل الـَجنَّ
اِر«. قال أبو هريرة: والذي نفس بيده! لَتكلم  َوَقاَل لآلَخُر: اْذَهُبوا بِِه إىَِل النَّ

بكلمة أوَبَقْت دنياه وآخرته)1(.

8- قال l: »َأَتْدُروَن َمِن اْلُْفِلُس؟« َقاُلوا: امْلُْفِلُس ِفيَنا َمْن اَل ِدْرَهَم َلُه َواَل َمَتاَع، 
تِي َيْأِت َيْوَم اْلِقَياَمِة بَِصَلٍة، َوِصَياٍم، َوَزَكاٍة، َوَيْأِت  َفَقاَل: »إِنَّ اْلـُمْفِلَس ِمْن ُأمَّ
َب َهَذا،  َوَقْد َشَتَم َهَذا، َوَقَذَف َهَذا، َوَأَكَل َماَل َهَذا، َوَسَفَك َدَم َهَذا، َوَضَ
َفُيْعَطى َهَذا ِمْن َحَسَناتِِه، َوَهَذا ِمْن َحَسَناتِِه، َفإِْن َفنَِيْت َحَسَناُتُه َقْبَل َأْن ُيْقَض 

َما َعَلْيِه ُأِخَذ ِمْن َخَطاَياُهْم َفُطِرَحْت َعَلْيِه، ُثمَّ ُطِرَح ِف النَّاِر«)2(.

استقاَم  إذا  الـجسِد:  ألعضاِء  األعىل  القائِد  بمثابِة  اهلل!  عباَد  يا  ساُن  فاللِّ  •
طاَب  طاَب،  إذا  ساُن  اللِّ ُه.  ُكلُّ الـجسُد  اعَوجَّ   ، اعَوجَّ وإذا  ُه،  ُكلُّ الـجسُد  استقام 

ُه. ُه، وإذا َخُبَث َخُبَث الـجسد كلُّ الـجسُد كلُّ

اِة.  الشَّ َهِذِه  َلَنا  اْذَبْح  َمْواَلُه:  َلُه  َفَقاَل  َحِكياًم،  اًرا  َنجَّ َحَبشيًا  َعْبًدا  ُلْقاَمُن  َكاَن 
َما  َمَكَث  ُثمَّ  َواْلَقْلَب،  َساَن  اللِّ َفَأْخَرَج  ِفيَها.  َأْطَيَب ُمضغتني  أْخرْج  َقاَل:  َفَذَبَحَها، 
)1( صحيـح: رواه أبـو داود )4901(، وأمحـد )323/2(، والبزار )9418(، وابن حبـان )5712( واللفظ 

أليب داود، ]»صحيح الـجامع« )4455([.
)2( صحيح: رواه مسلم )2581(.
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ِفيَها.  ُمْضَغَتنْيِ  َأْخَبَث  َأْخِرْج  َقاَل:  َفَذَبَحَها،  اَة.  الشَّ َهِذِه  َلَنا  اْذَبْح  َقاَل:  ُثمَّ  َشاَء اهلل 
ِفيَها  ُمْضَغَتنْيِ  أطيب  ُترج  َأْن  َأَمْرُتَك  َمْواَلُه:  َلُه  َفَقاَل  َواْلَقْلَب،  َساَن  اللِّ َفَأْخَرَج 
ُه  إِنَّ ُلْقاَمُن:  َفَقاَل  َفَأْخَرْجَتُهاَم.  ِفيَها  ُمْضَغَتنْيِ  َأْخَبَث  ِرَج  ُتْ َأْن  َوَأَمْرُتَك  َفَأْخَرْجَتُهاَم، 

ٍء َأْطَيَب ِمْنُهاَم إَِذا َطاَبا، َواَل َأْخَبَث ِمْنُهاَم إَِذا َخُبثا)1(. َلْيَس ِمْن يَشْ

الفتِن  زمِن  ويف  عامًة  الشِّ  عن  لساَنُه  فُظ  َيَ الذي  هو  العاقُل  فالـمؤمُن   •
نيا واآلخرة  ُم إال بالـَخرِي ويف الـخرِي لُيطيَب نفَسُه، وَيسعَد يف الدُّ خاصًة، وال َيتكلَّ

استجابًة لقولِه تعاىل: ) ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ( ]النساء:114[.

ا َأْو لَِيْصُمْت«)2(. • ولقولِه l: »َمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاللِ َوالَيْوِم الِخِر َفْلَيُقْل َخرْيً

 :l قال: قلت يا رسول اهلل! ما النجاُة؟ قال m وعن عقبَة بِن عامٍر •
»َأْمِسْك َعلْيَك لَِساَنَك، َوْلَيَسْعَك َبْيُتَك، َواْبِك َعَل َخِطيَئتَِك«)3(.

بَِأْمٍر  ْثنِي  َحدِّ اهلل!  َرُسوَل  َيا  ُقْلُت:  َقاَل:   m اهلل  َعْبِد  ْبِن  ُسْفَياَن  َوَعْن   •
اُف  َ الل، ُثمَّ اْسَتِقْم«. ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل! َما َأْخَوُف َما َتَ َأْعَتِصُم بِِه. َقاَل: »ُقْل َربِّ

!؟ َفَأَخَذ بِِلَساِن َنْفِسِه، ُثمَّ َقاَل: »َهَذا«)4(. َعيَلَّ

لُف الصالـُح من أحفِظ الّناِس أللسنتِهم. وكاَن السَّ

ِفيِه، َيمَنُع هبا نفَسُه عِن  m كان يضُع حصاًة يف  ّديُق  • فهذا أبو بكٍر الصِّ
الكالِم، وكان ُيشرُي إىل لسانِه ويقوُل: »هذا اّلذي أوَرَديِن الـمواِرَد«.

)1( انظر: »تفسري ابن كثري« )559/3(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )6018(، ومسلم )47(.

)3( صحيـح لغريه: رواه الرتمذي )2406(، وأمحد )148/4(، والطرباين يف الكبري )271/17(، ]»صحيح 
الرتغيب والرتهيب« )2741([.

)4( صحيـح: رواه ابـن ماجـه )3972(، والنسـائي يف الكـربى )11489(، وأمحـد )413/3(، والطيالس 
)1231(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )2862([.
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m يقوُل: )واهللِ الذي ال إله إال هو ما يشٌء  • وهذا عبُد اهللِ بن ُمسعوٍد 
أحوَج إىل طوِل َسجٍن ِمَن اللساِن()1(.

• وهذا ابُن عباٍس n كان يأخُذ بلسانِه ويقول: وَيك! ُقل خريًا تغَنم، أو 
أمِسك عن شٍّ تسَلم، وإال واهللِ سَتنَدم.

أمة اإلسالم! الـحاِفظوَن أللسنتِهم عامًة ويف زمن الفتِن خاصًة
اأوالً: َحِفُظ�ا األ�شنتَهم عن الق�ِل على اللِه بغرِي علم.

1- الأن الق�َل على اللِه بغري علٍم حراٌم

قاَل تعاىل: )ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ( ]األعراف[.

يطاِن وَع�شى الرَّحمن. 2- الأن القائَل على اللِه بغرِي علٍم قد ا�شتجاَب لل�شَّ

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  )ې  تعاىل:  قاَل 
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ 

ىئ يئ( ]البقرة[.
3- الأن القائَل على اللِه بغرِي علٍم ظالـٌم؛ َظلَم نف�َشُه وظلم النا�َس.

قاَل تعاىل: )ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ( ]األنعام[.

4- الأن القائَل على اللِه بغرِي علٍم كذاٌب، َيكِذُب على اللِه وعلى ر�ش�ِله وعلى الّنا�ِس

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  )ھ  تعاىل:  قاَل 
ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ې ى ى( ]النحل[.
)1( انظر: »نرضة النعيم« )2641/7(.
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نيا  الدُّ ُد اهلُل وجَهه يف  ُيَسوِّ الناِس  والذي َيكِذُب عىل اهللِ وعىل رسولِه وعىل 
واآلخرة.

چ(  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  )ڄ  تعاىل:  قاَل 
]الزمر:60[.

ه. 5- الأن القائَل على اللِه بغرِي علٍم يتَ�شبَُّب يف قتِل نف�شِ

قاَل l: »َكاَن ِفيَمْن َكاَن َقْبَلُكْم َرُجٌل َقَتَل تِْسَعًة َوتِْسِعنَي َنْفًسا، َفَسَأَل َعْن 
ُه َقَتَل تِْسَعًة َوتِْسِعنَي َنْفًسا، َفَهْل  ْرِض، َفُدلَّ َعَل َراِهٍب، َفَأَتاُه َفَقاَل: إِنَّ َأْعَلِم َأْهِل اأْلَ

َل بِِه ِماَئًة«)1(. َلُه ِمْن َتْوَبٍة؟ َفَقاَل: اَل، َفَقَتَلُه، َفَكمَّ

اهُب يف قتِل نفِسه ألنه أفتى بغرِي علٍم؟  فانُظروا يا عباَد اللِ! كيَف َتسبََّب الرَّ
فَكم من إنساٍن تسبََّب يف قتِل نفِسه بسبِب الـجهل؟

6- الأن القائَل على اللِه بغرِي علٍم يتَ�شبَُّب يف قتِل غرِيه.

ه يف رأِسه،  عن جابٍر m قال: َخرجنا يف سفٍر فأصاَب رجاًل منا َحجٌر فَشجَّ
َنِجُد لك  ما  فقالوا:  م؟  التَّيمُّ َتِدوَن يل رخصًة يف  احتَلَم، فسأَل أصحاَبه: هل  ثم 
l ُأخرِبَ  رخصًة وأنت َتقِدُر عىل الـامِء، فاغَتسَل فامَت. فلام َقِدمنا إىل رسوِل اهللِ 
َم  َؤال، إِنَّ َم ِشَفاُء الِعيِّ السُّ بذلك، فقاَل: »َقَتُلوُه َقَتَلُهم الل، َأاَل َسَأُلوا إِْذ َلْ َيْعَلُموا َفإِنَّ

َم«)2(. َكاَن َيْكِفيِه َأْن َيَتَيمَّ
ُر جمتمَعه واأمته. 7- الأن القائَل على اللِه بغرِي علٍم ُيدمِّ

َيْقبُِض  َوَلِكْن  الِعَباِد،  ِمَن  َيْنَتِزُعُه  اْنتَِزاًعا  الِعْلَم  َيْقبُِض  اَل  الل  »إِنَّ   :l قاَل 

)1( متفق عليه: رواه البخاري )3470 (، ومسلم )2766(، واللفظ له.
)2( صحيح: رواه ابن ماجه )572 (، وأمحد )330/1(، وأبو يعىل )2420(، والـحاكم )630(، من حديث 

ابن عباس، ورواه أبو داود )336(، من حديث جابر 
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ااًل، َفُسئُِلوا َفَأْفَتْوا  َذ النَّاُس ُرُؤوًسا ُجهَّ َ الِعْلَم بَِقْبِض الُعَلَمِء، َحتَّى إَِذا َلْ ُيْبِق َعاِلًا اتَّ
وا«)1(. وا َوَأَضلُّ بَِغرْيِ ِعْلٍم، َفَضلُّ

الكاذُب،  فيها  ُق  ُيَصدَّ اَعاٌت،  َخدَّ َسَنَواٌت  النَّاِس  َعَل  »َسَيْأِت   :l وقاَل 
ِفيَها  َوَيْنِطُق  اأَلِمنُي،  ِفيَها  ُن  َوُيوَّ الـَخاَئُن،  ِفيَها  ويؤتُن  الصادُق،  فيها  ُب  وُيَكذَّ

اَمِة«)2(. ُم ِف َأْمِر العَّ اِفُه َيَتَكلَّ ُجُل التَّ ويبضُة؟ قال: »الرَّ الُرَوْيَبَضُة«. قيل: وما الرُّ
َذ الّناُس رؤوسًا  ُ لنا أنُه إذا َذهَب العلامء، اتَّ فبالنَّظِر إىل هذيِن الـحديَثنِي َيتبنيَّ
ِت  وا، وهذا دماٌر لألمِة. وإذا اختلَّ وا وأضلُّ بَغرِي علٍم، فَضلُّ ُجّهااًل، فُسئِلوا فأفَتوا 
لألّمة-،  الكباِر  الـمسائِل  يف  أفتى  -أي:  َويبضُة  الرُّ َنَطَق  الّناِس،  عنَد  الـمفاهيُم 
نفاِن َكُثروا يف األّمِة اليوَم، َفحَدَث ما َحَدَث يف بالِد  وهذا دماٌر لألّمِة أيضًا. والصِّ
الـمسلِمنَي من الَفوض والَقتِل وغياِب األمِن -وإنا هللِ وإنا إليه راجعوَن- فالذي 

باَب يف بالِد الـُمسلِمنَي هم هؤالء. ُك الشَّ ُيفتي للّناِس الَيوم بغرِي علٍم، وُيرِّ
ُه اهلُل ورسوُلُه  وه؟! وَكم من حالٍل أحلَّ مُه اهلُل ورسوُلُه أحلُّ فَكم من حراٍم، حرَّ
بالِد  أمٍن يف  وَكم من  قتلوه؟!  علٍم  بغرِي  بَفتواُهم  بريٍء  وَكم من طفٍل  موه؟!  حرَّ

الـمسلمنَي ضيَّعوه؟!
بَع  فيا عباَد اللِ! القوُل عىل اهللِِ بغري علٍم حراٌم، والقائُل عىل اهللِ بغرِي علٍم، اتَّ
وأمتِه  جُمتمِعه  تدمرِي  يف  َتسبََّب  وكذاٌب،  ظالـٌم،  وهو  يطاِن،  للشَّ واسَتجاَب  هواُه 

ُن أنُه ُيِسُن صنعًا. وهو َيظُّ
قاَل تعاىل: ) وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

ىئ( ]النجم[.
)1( متفق عليه: رواه البخاري )100(، ومسلم )2673(.

)2( حسـن: رواه ابن ماجه )4036(، وأمحـد )291/2(، والـحاكم )8439(، من حديث أيب هريرة، ورواه 
أمحد )220/3(، والطرباين يف األوسط )8439(، من حديث أنس، والبزار )2740(، من حديث عوف 

بن مالك، واللفظ البن ماجه ]»صحيح الـجامع« )1887([.
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ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  )گ  تعاىل:  وقاَل 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ( ]الكهف[. فكونوا يا عباد اهلل! من هؤالء الذين يقولوَن 

عىل اهللِ بغرِي علٍم عىل حذر.

ثانياً: الـحافظ�َن األ�شنتَهم َحِفظ�ها عن الغيبِة والنَّميمة

كام أنُه كثرِت الفتاوى يف هذا الزماِن بغري علٍم، كذلَك كُثَرْت الغيبُة والنَّميمُة 
يف جمالِس الـمسلِمنَي، وكُثَر الـخوُض يف الباطل، ويف أعراِض الـمسلمنَي، والِغيبُة 

نَّة. والنَّميمُة والـخوُض يف الباطِل حراٌم بالكتاِب والسُّ

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  قاَل   •
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ( ]الـحجرات[.
َتْغَتاُبوا  اَل  َقْلَبُه،  اإِليَمُن  َيْدُخِل  َوَلْ  بِِلَسانِِه  آَمَن  َمْن  َمْعَشَ  »َيا   :l وقاَل   •
َع  َع الُل َعْوَرَتُه، َوَمْن َتَتبَّ َع َعْوَرِة َأِخيِه َتَتبَّ ُه َمِن َتَتبَّ بُِعوا َعْوَراِتِْم، َفإِنَّ اْلُْسِلِمنَي، َواَل َتتَّ

الُل َعْوَرَتُه َيْفَضْحُه وَلْو ِف َجْوِف َبْيتِِه»)1(.

ُمُشوَن  َيْ ُنَحاٍس،  ِمْن  َأْظَفاٌر  ْم  َلُ بَِقْوٍم  َمَرْرُت  ب  ُعِرَج  «َلـمَّ   :l وقاَل   •
يأكلون  الذين  َهُؤاَلِء  َقاَل:  ِجرْبِيُل؟  َيا  َهُؤاَلِء  َمْن  َفُقْلُت:  َوُصُدوَرُهْم،  ُوُجوَهُهْم 

ُلوَم النَّاِس، َوَيَقُعوَن ِف َأْعَراِضِهْم«)2(.

• وعن ابِن عمَر n قال: َسمعُت رسوَل اهللِ l يقوُل: »َمْن َقاَل ِف ُمْؤِمٍن َما 

)1( صحيـح: رواه أبـو داود )4880(، وأمحـد )420/4، 424(، وأبـو يعىل )7423(، مـن حديث أيب برزة 
األسـلمي، ورواه أبـو يعـىل )1675(، من حديث الـرباء، والرتمـذي )2032(، من حديـث ابن عمر، 

واللفظ أليب داود ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )2339، 2340([.
)2( صحيح لغريه: رواه أبو داود )4878(، وأمحد )224/3(، والطرباين يف األوسط )8(، ]»صحيح الرتغيب 

والرتهيب« )2839([.
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ُرَج ِمَّا َقاَل«)1(. َلْيَس ِفيَه، َأْسَكَنُه الُل َرْدَغَة الـَخَباِل -وهي عصارة أهل النار- َحتَّى َيْ

• وعن جابِر بِن عبِد اهللِ n قال: كّنا عنَد النَّبيِّ l فَهبَّت ريٌح ُمنتنٌة. فقال 
ِذيَن َيْغَتاُبوَن الـُمْؤِمننَِي«)2(. يِح؟ َهِذِه ِريُح الَّ l: »َأَتْدُروَن َما َهِذِه الرِّ

• َوَعْن َأيِب ُهَرْيَرَة m، َأنَّ َرُسوَل اهللِ l، َقاَل: »َأَتْدُروَن َما اْلِغيَبُة؟« َقاُلوا: 
َما  َأِخي  يِف  َكاَن  إِْن  َأَرَأْيَت  ِقيَل  َيْكَرُه«  بَِم  َأَخاَك  »ِذْكُرَك  َقاَل:  َأْعَلُم،  َوَرُسوُلُه  اهلُل 

تَُّه«)3(. َأُقوُل؟ َقاَل: »إِْن َكاَن ِفيِه َما َتُقوُل، َفَقِد اْغَتْبَتُه، َوإِْن َلْ َيُكْن ِفيِه َفَقْد َبَ

ٌم«)4(. َة َنمَّ نَّ • وقاَل l: »اَل َيْدُخُل اْلَ

ُه  إِنَّ َباِن ِف َكبرٍِي! َبَل،  َباِن َوَما ُيَعذَّ َلُيَعذَّ َم  ُ ْيِن: »إِنَّ • وقاَل l: ِعْنَدَما َمرَّ بَِقرْبَ
ا الَخُر َفَكاَن اَل َيْسَتِتُ ِمَن َبْولِِه«)5(. ِميَمِة، َوَأمَّ ا َفَكاَن َيْمِش بِالنَّ ا َأَحُدُهَ َكبرٌِي: َأمَّ

جث  يت  متىت  خت  حت  يبجت  ىب  مب  خب  حب  )جب  تعاىل:  وقاَل   •
حض  جض  حصمص  مس  خس  حس  جس  حخمخ  جخ  مح  جح  حجمج  يث  مثىث 
يف  ىف  خفمف  حف  جف  مغ  معجغ  جع  مظ  مط  حط  مض  خض 

حق( ]الـمدثر[.
الِغيبِة  علٍم، وعىل  بغرِي  اهللِ  القوِل عىل  تقوُم عىل  اليوَم  الـمسلِمنَي  وجمالُس 
والنَّميمِة، وعىل الـخوِض يف الباطِل. فرَتى هذا يفتي بغرِي علٍم، وهذا يأكُل حلَم 
الباطِل، وإذا مل تُكن مَعهم أَكلوا حلَمك، وربَّام  العلامِء واألمراِء، وهذا خيوُض يف 
)1( صحيح: رواه أبو داود )3597(، وأمحد )70/2(، والطرباين يف األوسط )6491(، ]»صحيح الرتغيب 

والرتهيب« )2845([.
)2( حسـن لغـريه: رواه البخـاري يف »األدب الـمفـرد« )732(، وأمحـد )351/3(، ]»صحيـح الرتغيـب 

والرتهيب« )2840([.
)3( صحيح: رواه مسلم )2589(.

)4( صحيح: رواه مسلم )105(. 
)5( متفق عليه: رواه البخاري )218(، ومسلم )292(، واللفظ للبخاري.
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وأن  موقوفوَن،  وأماَمُه  راجعوَن،  اهللِ  إىل  أهنم  وَنسوا  دَمك،  وا  واسَتحلَّ روَك،  كفَّ
ألسنَتهم سَتشهُد عليهم أماَم اهلل يوم القيامة.

)ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے  تعاىل:  قاَل 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ( ]النور[.

 ، ِّ الشَّ من  لساَنك  احَفظ  لساَنك،  عليَك  أمِلك  لساَنك،  عليك  فأمِسك 
بُه بذكِر اهلل. وأطِلْقه يف الـَخرِي، ورطِّ

ٍء  ين بيَِشْ ، َفَأْخرِبْ ائَِع اإْلِْساَلِم َقْد َكُثَرْت َعيَلّ : َيا َرُسوَل اهللِ! إِنَّ َشَ َقاَل َرُجٌلُ
ُك به- َقاَل l: »اَل َيَزاُل لَِساُنَك َرْطًبا من ِذْكِر الل«)1(. َأَتَشبَُّث بِِه -أي: أتسَّ

م يف  هم رهبُّ ُ عباَد الل! الـحافظوَن ألسنَتهم عاّمًة، ويف زمِن الفتِن خاّصًة ُيبشِّ
تِه بام ييل: كتابِه ورسوهُلم l يف ُسنَّ

اأوالً: بالنجاة.

 :l قاَل  النَّجاُة؟  ما  اهلل!  رسوَل  يا  قلُت  قال:   m عامٍر  بِن  عقبَة  عن 
»َأْمِسْك َعَلْيَك لَِساَنَك، َوْلَيَسْعَك َبْيُتَك، َواْبِك َعَل َخِطيَئتَِك»)2(.

ثانياً: باالأجِر العظيِم

) ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  تعاىل:  قاَل 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڤ( ]النساء[.

)1( صحيـح: رواه الرتمـذي )3375(، وابن ماجـه )3793(، أمحـد )188/4، 190(، ]»صحيح الرتغيب 
والرتهيب« )1491([.

)2( صحيـح لغـريه: رواه الرتمـذي )2406(، وأمحـد )148/4(، والطرباين يف »مسـند الشـاميني« )253(، 
]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )2741([.
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ثالثاً: بالـجنة

يقوُل معاٌذ m قلُت: يا رسوَل اهللِ! أخرِبين بعمٍل ُيدِخُلني الـجّنَة وُيباِعُدين 
عن الّنار؟

ُه الل تعاىل َعَلْيِه«.  َ ُه َلَيِسرٌي َعَل َمْن َيسَّ قاَل l: »َلَقْد َسَأْلَت َعْن َعِظيٍم، َوإِنَّ
فبعد أن أخربه بأركان اإلسالم ودله عىل أبواب الـخري.

َفَأَخَذ  اهلل!  َرُسوَل  َيا  َبىَل  ُقْلُت:  ِه؟«  ُكلِّ َذلَِك  بَِمَلِك  َك  ُأْخرِبُ »َأالَّ   :l قاَل 
بِِه؟  ُم  َنَتَكلَّ بَِم  َلَُؤاَخُذوَن  ا  َوإِنَّ اللِ  َنبِيَّ  َيا  ُقْلُت:  َهَذا«.  َعَلْيَك  »ُكفَّ  َوَقاَل:  بِِلَسانِِه 
إاِلَّ َحَصائُِد  اِر،  النَّ النَّاَس َعَل ُوُجوِهِهْم ِف  ُمَعاُذ َهْل ُيِكبُّ  َيا  َك  ُأمُّ َفَقاَل: »َثِكَلْتَك 

َأْلِسَنتِِهْم«)1(.

َيْيِه -أي: اللسان- َوَما َبنْيَ ِرْجَلْيِه -أي:  وقاَل l: »َمْن َيْضَمْن ِل َما َبنْيَ َلْ
الفرج- َأْضَمْن َلُه الـَجنََّة«)2(.

َيْيِه -أي: اللسان- َوَشَّ َما َبنْيَ ِرْجَلْيِه  وقاَل l: »َمْن َوَقاُه الُل َشَّ َما َبنْيَ َلْ
-أي: الفرج- َدَخَل الـَجنََّة«)3(.

ُيذكر من قلة  إّن فالنة  يا رسوَل اهلل!  m أن رجاًل قال:  وعن أيب هريرَة 
بلساهنا!  جرياهنا  تؤذي  وال  األقط  من  باألثوار  تتصدق  وأهنا  وصالتا،  صيامها 

فقال l: »هي ف الـجّنة«)4(.
)1( صحيـح لغـريه: رواه الرتمذي )2616(، وابن ماجه )3973(، والنسـائي يف الكربى )11394(، وأمحد 

)231/5(، وعبد بن محيد )112(، واللفظ البن ماجه ]»صحيح الـجامع« )2866([.
)2( صحيح: رواه البخاري )6474(.

)3( صحيـح: رواه الرتمـذي )2409(، مـن حديـث أيب هريـرة، وأمحـد )362/5(، مـن حديـث رجل من 
الصحابة ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )2413([.

)4( صحيـح: رواه أمحـد )440/2(، وابـن حبـان )5764(، والـحاكـم )7304(، ]»صحيـح الرتغيـب 
والرتهيب« )2560([.
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َ هبا النَّبيُّ l أصحاَبه وأمَتُه؟ هذا الذي  عباَد الل! ما هي الُبشى التي بشَّ
سَنعِرُفه يف الـُجمعِة القادمِة -إن شاَء اهلُل تعاىل- إن كاَن يف الُعمِر بقّية.
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تب�شرُيه l لل�شاكرين لله نعمه ب�شعادة الدنيا واالآخرة
عباَد اللِ! يقوُل اهلُل عزَّ وجلَّ يف كتابِه: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

پ پ ڀ ڀ( ]اإلرساء[.
ويقوُل سبحانه: )ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ 

ۇ ۇ ۆ( ]الزمر[.

تعاىل- مَع موعظٍة جديدٍة من سلسلِة  اهلُل  اليوِم -إن شاَء  موعُدنا يف هذا 
دروٌس   ... القرآن  َقصِص  من  والـمرجاُن  ؤلُؤ  اللُّ بعنوان:  التي  الـمواعِظ 
ما  أتدروَن   ،l ٍد  حممَّ وحبيبِنا  نبيِّنا  ِة  قصَّ عن  فيها  ُم  نتكلَّ والتي  وعرٌب  وعظاٌت 

هي يا عباَد اهلل؟

ريِة  إهنا: البِشاراُت النَّبوّيُة التي سَنقِطُفها -إن شاَء الُل تعاىل- من دراستِنا للسِّ
نيا والخرة اكريَن للِ نعَمه بسعادِة الدُّ ِة الَعِطرة. أال وهي: َتبشرُيه l للشَّ النَّبويَّ

النِّعُم التي َيتقلَُّب فيها الـخلُق ُكلُُّهم من اللِه وحَده.

قاَل تعاىل: )ىئ ىئ ی ی ی ی ( ]النحل:53[. وقاَل تعاىل: )ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ( ]لقامن:20[.

• وهذه النِّعُم كثريٌة جداً ال ُتعدُّ وال حُت�شى

ڃ(  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  )ڤ  تعاىل:  قاَل 
]النحل[.



البشارات النبوية268

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  )پ  تعاىل:  ــاَل  وق
ٺ ٿ( ]إبراهيم[.

)ڄ  األوىل:  اآليِة  نفَسُه -سبحاَنُه- يف  اهلُل وحَدُه، َوصَف  فالـُمْنِعُم هو 
الثانية:  اآلية  يف  اهلُل  وصفُه  اإلنسان،  هو  عليه  والـُمْنَعُم  ڃ(  ڃ  ڄ  ڄ 

)ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ( 
• وذلك الأن كثرياً من الّنا�س ال َي�شُكروَن ِنَعَم اللِه عليهم.

قاَل تعاىل: )ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ( ]النمل[.

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  )ٺ   :q يوسَف  لساِن  عىل  تعاىل  وقاَل 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ( ]يوسف[.

كَر وير�شاه لهم. • مع اأن الله عزَّ وجلَّ اأخربَنا يف كتاِبه اأنه ُيِحبُّ من عباِده ال�شُّ

)چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  قاَل تعاىل: 
ڈ ڈ( ]الزمر:7[.

• بل واأمرهم يف كتابه اأن ي�شكروه

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  )چ  تعاىل:  قاَل 
ڈ ڈ ژ ژ( ]البقرة[.

وقاَل تعاىل: )ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ( ]البقرة[.

)ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ(  تعاىل:  وقاَل 
]سبأ[.

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  )چ  تعاىل:  وقاَل 
ڌ( ]العنكبوت[.
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كَر باالإمياِن، واأخربَ اأنه ال حاجَة له يف عذاِب خلِقِه اإْن �شَكروا واآمن�ا. • بل لقد َقرَن اللُه �شبحانَه ال�شُّ

فقاَل تعاىل: )ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ( ]النساء:147[.
َم اللُه -�شبحانَه- الّنا�َس اإىل �َشك�ٍر وَكف�ٍر. • بل َق�شَّ

فأبغُض األشياء إليه الكفُر وأهُلُه، وأحبُّ األشياِء إليه الشكُر وأهُلُه.

قاَل تعاىل: )ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ( ]اإلنسان[.
كَر ه� الغايُة من َخْلِقِه واأْمِرِه • بل لقد َجَعَل اللُه �شبحانَه ال�شُّ

)ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ  فقاَل تعاىل: 
وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ( ]النحل[.

• وقد اأثنى اللُه عزَّ وجلَّ يف كتاِبه على ر�شِله واأنبياِئه؛ الأنهم كان�ا اأكرَث الّنا�ِس �ُشكراً له -�شبحانه-

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  )ڄ   :q نوٍح  عن  تعاىل  فقاَل 
ڇ ڇ( ]اإلرساء[.

)ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ   :q وقاَل تعاىل عن إبراهيَم 
ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ( ]النحل[.

اكريَن • وهذا ر�ش�لُنا l �شيُِّد ال�شَّ

َرت ِرْجالُه،  l إَِذا َصىلَّ َقاَم َحتَّى َتَفطَّ تقوُل َعائَِشَة p: َكاَن َرُسوُل اهللِ 
َر؟  َم ِمْن َذْنبَِك َوَما َتَأخَّ َقاَلْت َعائَِشُة: َيا َرُسوَل اهلل َأَتْصَنُع َهَذا، َوَقْد ُغِفَر َلَك َما َتَقدَّ

َفَقاَل: »َيا َعائَِشة! َأَفَل َأُكوُن َعْبًدا َشُكوًرا؟!«)1(.

• وهذا يدلُّ عىل أن شكَر اهللِ سبحاَنه يكوُن باللِّساِن والقلِب والـجوارِح. 
ولذلَك قاَل تعاىل: )وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ( ]سبأ[.

)1( متفق عليه: رواه البخاري )4837 (، ومسلم )2820(، واللفظ له.
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• عباَد الل! اعلموا أن شكَر اللِ عل نعِمه يقوُم عل ثلثِة أركاٍن:

كُن األوُل: أن يعتقد الَعبُد أن ما به من نعمٍة فمن اهلل وحَده. قاَل تعاىل:  الرُّ
)ىئ ىئ ی ی ی ی ( ]النحل:53[.

)ڻ ڻ ڻ  َث الَعبُد بنعمِة اهللِ عليه. قاَل تعاىل:  أن يتَحدِّ كُن الثاين:  الرُّ
ڻ ۀ( ]الضحى[.

َلْ  النَّاَس  َيْشُكْر  َلْ  َوَمْن  اْلَكثرَِي،  َيْشُكْر  َلْ  اْلَقِليَل  َيْشُكْر  َلْ  »َمْن   :l وقاَل   •
ٌة َواْلُفْرَقُة َعَذاٌب«)1(. َمَعُة َرْحَ ِ ُشْكٌر َوَتْرُكَها ُكْفٌر َواْلَ ُث بِنِْعَمِة اللَّ َيْشُكْر الل التََّحدُّ

كُن الثالث: أن يستخدَم العبُد نعمَة اهللِ سبحانه يف طاعتِه ومرضاتِه. قاَل  الرُّ
تعاىل: )ى ى ائ ائ ەئ ەئ( ]القصص:77[.

، وهي:  ُل وال َتتغريَّ أمة اإلسلم! اعَلموا أن لل عزَّ وجلَّ ُسننًا ف النِّعم، ال َتتبدَّ
نوب. كر، وَتذهُب وَتزوُل بالـمعايص والذُّ أن النِّعَم تبقى وَتزيُد بالشُّ

قاَل تعاىل: )ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃ( ]إبراهيم[.

ابَن آدم!
فارَعها نعمٍة  يف  كــنــَت  إذا 

 

ــه اإلل بشكر  عليها  ــْظ  ــاف وح

 

النِّعم ــُل  ــزي ُت الـــــمــعــايص  فـــإن 

 

ــم ــَق ــنِّ ــــإن اإللــــــَه رسيـــــُع ال ف

 

• وقاَل عيلٌّ m: )إّن الّنعمة موصولة بالّشكر، والّشكُر يتعّلُق بالـمزيِد، 
وها مقروناِن معًا، فلن ينقطَع الـمزيُد من اهلل حّتى ينقطَع الّشكُر من العبِد( )2(.

مل  فإذا  شاَء،  ما  بالنعمِة  َلُيَمتُِّع  اهلَل  )إنَّ  اهلل:  رمحه  الَبريُّ  الـحسُن  وقاَل   •
)1( حسن: رواه أمحد )278/4 (، والبيهقي يف »الشعب« )9119(، ]»السلسلة الصحيحة« )3014([.

)2( رواه البيهقي يف »الشعب« )4532(.
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ُيْشكْر عليها قلبها عذابًا()1(.

كيَف ال؟ واهلل عزَّ وجّل يقول: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ( ]األنفال:53[.

ُ نَِعَمُه التي أنَعَم هِبا عىل عباِده حتى  فأخرب اهلُل تعاىل يف هذه اآليِة أنه ال ُيغريِّ
وأسباَب  بكفِره،  وشكَره  بِمعصيتِه،  اهلل  طاَعَة  وا  فيغريِّ بأنفِسهم،  ما  هم  وا  ُيغريِّ
العَباُد   َ َغريَّ فإن  ۉ(  ۉ  )ۅ  عليهم.  اهلُل   ُ فيَغريِّ َسَخِطه،  بأسباِب  رضاُه 
لَّ  َ اهلُل عليهم الُعقوبَة بالعافيِة، والذُّ كر، َغريَّ الـمعِصيَة بالطاعِة، وُكفَر النَِّعم بالشُّ

بالكثرِي. ، والقليَل  بالِعزِّ

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  )ھ  تعاىل:  قاَل 
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې( ]الرعد[.

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  قاَل 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ( ]األعراف[.

جوِع إىل اهللِ -عزَّ وجّل-، وليَس بالـُمظاهراِت  فالتَّغيرُي يبدُأ ِمنَّا نحن أواًل بالرُّ
وال االعتصامات.

نوِب والـمعايص. ُل إىل نَِقٍم بسبِب الذُّ فالنِّعُم يا عباَد اهللِ! تزوُل وتتحوَّ

واألمثلُة عل ذلَك كثريٌة ومنها:

1- قوُم سبأ.

والـُجحوِد،  بالُكفِر  قابلوها  بل  َحِفظوها  فام  كثريٍة،  بنعٍم  عليهم  اهلُل  أنعَم 
هلا عليهم نقاًم. فحرَمهم اهلُل تلَك النِّعَم، وَحوَّ

)1( رواه ابن أيب الدنيا يف »الشكر« )17(.
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ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  قاَل 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ( ]سبأ[.
2- صاحُب الـجنََّتني.

النِّعَم  هذه  فقابَل  الثَّمراِت،  كلِّ  من  فيهام  عظيمَتنِي،  َتنِي  بَجنَّ عليه  اهلُل  أنعَم 
َتيه. ِك والَبطِر، فَحَرمه اهلُل جنَّ بالُكفِر والشِّ

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ( تعاىل:  قاَل 
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ 
ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ىبٱ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ 
فلام  ]الكهف[.  چ(  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

َكَفَر بنعمِة اهللِ َحَرَمه اهلُل إياها.

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  )ڭ  تعاىل:  قاَل 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې( ]الكهف[.

3- قارون.

َ ومل َيشُكر، قاَل تعاىل: ) ہ ہ  أنعَم اهلُل عليه بامٍل كثرٍي، فَطغى وَبغى وتَكربَّ
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 
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ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حبٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ( ]القصص:78-76[.

لِت النِّعمُة إىل نقمٍة وهالٍك، قاَل تعاىل: )ڳ  ِه عىل اهللِ حَتوَّ فبُكفِره وَتكربُّ
ڳ ڳ ڱ( ]القصص:81[.

لمِة الذين ُيقابلوَن نعَم اهللِ بالـمعايص والذنوِب. وهكذا َينتقُم اهلُل من الظَّ

اِلِ َحتَّى إَِذا َأَخَذُه َلْ ُيْفِلْتُه«. ُثمَّ َقَرَأ l: )ڑ  قاَل l: »إِنَّ الل َلُيْمِل لِلظَّ
ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ(» )1(.

4- كفاُر مكة

زِق الذي يأتيِهم من كلِّ مكان. أنعَم اهلل عليهم بنعمِة األمِن والرِّ

پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  )ٱ  ــاىل:  ــع ت ـــاَل  ق
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ 

ٿ( ]سورة قريش[.
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ   ( تعاىل:  وقاَل 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ( ]القصص[.

فقابلوا نعَم اهللِ بالُكفِر والـمعايص، فأبدهَلم اهلُل نعمَة األمِن بالـَخوِف، ونعمَة 
زِق بالـجوع. الرِّ

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  )ٿ  تعاىل:  قاَل 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ 

ک ک ک گ( ]النحل[.
)1( متفق عليه: رواه البخاري )4686(، ومسلم )2583(.
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نيا، أما عذاهُبم يف اآلخرِة فهو أشدُّ وأخزى • هذا عذاهُبم يف الدُّ

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   ( تعاىل:  قاَل 
کک ک گ گ گ گ( ]إبراهيم[.

• أما الّطائفُة القليلُة الـمؤمنُة: حممٌد l وأصحاُبه، ملا شَكروا نعَم اهللِ بعبادتِه 
َل خوَفهم أمنًا، وأنجَز هلم وعَده. سبحاَنه وحَده؛ بدَّ

َفَقاَل:  َلْيَلًة.  الـَمِديَنَة  َمْقَدَمُه   l اهللِ  َرُسوُل  )َسِهَر   ،p َعائَِشُة  تقول   •
ْيَلَة«. َقاَلْت: َفَبْيَناَم َنْحُن َكَذلَِك إِْذ َسِمْعَنا  ُرُسنِي اللَّ ا ِمْن َأْصَحاِب َيْ »َلْيَت َرُجًل َصاِلً
اٍص، َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهلل  َخْشَخَشَة ِسَلٍح، َفَقاَل: »َمْن َهَذا«؟ َفَقاَل: َسْعُد ْبُن َأيِب َوقَّ
l: »َما َجاَء بَِك«؟ َفَقاَل َسْعٌد: َوَقَع يِف َنْفِس َخْوٌف َعىَل َرُسوِل اهلل l َفِجْئُت 

َأْحُرُسُه، َفَدَعا َلُه َرُسوُل اهلل l، ُثمَّ َناَم)1(.

َمعَش الـمسلِمنَي!

َهُر خاّصًا به l وحَده، بل كاَن أصحاُبه مجيعًا ال َيبيتوَن إال  ومل يُكن هذا السَّ
وَن أن يأَت  الِح، وال ُيصبِحوَن إال فيه، حتى َشقَّ عليهم ذلك، وكانوا ال َيظنُّ بالسِّ

الَح، ويأمنوَن فيه عىل أنفِسهم وأمواهِلم وأعراِضهم. عليهم يوٌم يضعوَن فيه السِّ

امْلَِديَنَة  َوَأْصَحاُبُه   l اهللِ  َرُسوُل  َقِدَم  َلـامَّ  َقاَل:   m َكْعٍب  ْبِن  ُأيَبِّ  َعْن   •
اَلِح  بِالسِّ إاِلَّ  َيبِيُتوَن  اَل  فَكاُنوا  َواِحَدٍة،  َقْوٍس  َعْن  اْلَعَرُب  َرَمْتُهُم  ْنَصاُر  اأْلَ ُم  َوآَوْتُ
نْيِ اَل َنَخاُف  ا َنِعيُش َحتَّى َنبِيَت آِمَننْيِ ُمْطَمئِنَّ َواَل ُيْصبُِحوَن إاِلَّ ِفيِه، َفَقاُلوا: َتَرْوَن َأنَّ

إاِلَّ اهلَل؛ َفَنَزَلْت: )ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

)1( صحيح: رواه مسلم )2410(.
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گ گ( ]النور[ )1( .
تعاىل:  فقاَل  النِّعمِة  هبذه   o الكراِم  حابِة  الصَّ عىل  اهلُل  امَتنَّ  ولذلك 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ( ]األنفال[.

ُق إليها إال السعداُء. ولذلَك  • شكُر اهللِ عىل نعمِه التي ال ُتعدُّ وال حُتىص، ال ُيوفَّ
َقهم لُشكِر نعمِه عليهم. كاَن األنبياُء والّصالـحوَن يدعوَن اهلَل عزَّ وجّل أن ُيوفِّ

ھ  ھ  ہ  ہ  )ہ  دعائِه:  يف  يقوُل   q سليامُن  فهذا   •
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

ۆ ۈ( ]النمل[.
ڻ  )ڻ  عني:  َطرفِة  يف  أماَمه  بلقيَس  عرَش  رأى  عنَدما   q وقال   •
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

ۇ( ]النمل[.
• وهذا رسوُلنا l كان شاكرًا حامدًا لربِّه يف كلِّ أحوالِه يقوُل l يف دعائِه: 
، َواْهِديِن  ، َواْمُكْر ِل َواَل َتُْكْر َعَلَّ يِن َواَل َتْنُصْ َعَلَّ ، َواْنُصْ »َربِّ َأِعنِّي َواَل ُتِعْن َعَلَّ
، اللُهمَّ اْجَعْلنِي َلَك َشاكًرا، َلَك َذاِكًرا،  يِن َعَل َمْن َبَغى َعَلَّ ، َواْنُصْ ِ ُهَداَي إلَّ َوَيسِّ

اًها ُمنِيًبا...« )2(. بًِتا، إَِلْيَك َأوَّ َلَك َراهًبا، َلَك ِمْطَواًعا، إَلَيَك ُمْ

اًم: »َيا ُمَعاُذ! ال َتَدَعنَّ  • وقاَل l ملعاِذ بِن جبٍل m ُموِصيًا وناِصحًا وُمعلِّ

)1( حسـن: رواه الطـرباين يف »األوسـط« )7029(، والـحاكـم يف »الـمسـتدرك« )3512(، والبيهقـي يف 
»الدالئل« )6/3(.

)2( صحيـح: رواه الرتمـذي )3551(، وأبـو داود )1510(، وابـن ماجـه )3830(، والنسـائي يف الكـربى 
)10443(، وأمحد )227/1(، ]»صحيح الـجامع« )3485([.
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ِف ُدُبِر ُكلِّ َصَلٍة َأْن َتُقوَل: اللهمَّ َأِعنِّي َعَل ِذْكِرَك وُشْكِرَك ُوُحْسِن ِعَباَدتَِك«)1(.

تِه  م يف كتابِه، ورسوهُلم l يف ُسنَّ هم رهبُّ ُ عباَد الل! الّشاكروَن لنِعِم اهللِ، ُيبشِّ
بام ييل:

اأوالً: بالنجاِة من العذاِب يف الدنيا واالآخرة.

]النساء:147[.  )ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ(  تعاىل:  قاَل 
كُر واإليامُن فام أصنُع بعذابُكم؟ يُتم ما خَلقُكم له، وهو الشُّ أي: إن وفَّ

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  )ڃ  تعاىل:  وقاَل 
ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک( ]القمر[.

ثانياً: بالزِّيادِة يف كلِّ �شيء.

قاَل تعاىل: )ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ( ]إبراهيم:7[.
ثالثاً: بَقب�ِل االأعماِل، والـجزاِء الـمطلِق يف االآخرة.

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  )ٺ  تعاىل:  قاَل 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ( ]األحقاف[. وقاَل تعاىل: )ک 

ک ک ک( ]آل عمران[. فأطلَق اهلُل الـجزاَء للّشاكريَن جزاًء لُشكِرهم.
رابعاً: َي�شكُر اللُه لهم �شكرهم، فالـَجزاُء من جن�ِس الَعمِل.

قاَل تعاىل: )ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦ( ]اإلرساء[.

)1( صحيح: رواه أبو داود )1522(، والنسائي يف الكربى )9937(، وأمحد )244/5(، ]»صحيح الرتغيب 
والرتهيب« )1596([.
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وقاَل تعاىل: )ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ( ]اإلنسان[.

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  )ۆ  تعاىل:  وقاَل 
ې ې( ]التغابن[.

خام�شاً: ير�شى اللُه عنهم.

قاَل تعاىل: )ڎ ڎ ڈ ڈ( ]الزمر:7[.

َأْو  َعَلْيَها،  َفَيْحَمَدُه  ْكَلَة  اأْلَ َيْأُكَل  َأْن  اْلَعْبِد  َعِن  َض  َلرَيْ الَل  »إِنَّ   :l • وقاَل 
َبَة َفَيْحَمَدُه َعَلْيَها«)1(. ْ َب الشَّ َيْشَ

فيا عباَد الل! اتَّقوا اهلَل يف نعِم اهللِ عاّمًة، ويف نعمِة األمِن خاّصًة، حافظوا عليها 
بُشكرها، وشكُرها هو: 

منهِج  وسلوُك  وحَده.   l النَّبيِّ  باُع  واتِّ له.  شيَك  ال  وحَده  اهللِ  عبادُة 
حابِة o وحَدهم. الصَّ

قاَل تعاىل: )ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
ک ک ک گ( ]النحل[.

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  )چ  تعاىل:  وقاَل 
ڌ( ]العنكبوت[. ) ڍ ڍ ڌ(... أتدروَن مل يا عباد اهلل؟

ليسأَلكم عن نعمِه التي أنعَم هبا عليُكم. قاَل تعاىل: )ہ ھ ھ ھ 
ھ ے( ]التكاثر[.

همَّ أِعنَّا عىل ذكِرَك  فيا عبَد الل! أعدَّ للسؤال عن النِّعِم جوابًا من اآلن .. اللَّ
وشكِرَك وحسِن عبادتِك.

)1( صحيح: رواه مسلم )2734(.
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َ هبا النَّبيُّ l أصحاَبه وأمَتُه؟ هذا الذي  عباَد الل! ما هي الُبشى التي بشَّ
سَنعِرُفه يف الـجمعِة القادمِة -إن شاَء اهلُل تعاىل- إن كاَن يف الُعمِر بقيَّة.
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تب�شرُيه l للمعت�شمني مبنهج الـحِق، ب�شعادة الدنيا واالآخرة)1(
اهلُل عزَّ وجلَّ يف كتابِه: )ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  عباَد اللِ! يقوُل 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( ]فاطر[.

مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  )ی  سبحانه:  ويقوُل 
ىب يب( ]البقرة[.

تعاىل- مَع موعظٍة جديدٍة من سلسلِة  اهلُل  اليوِم -إن شاَء  موعُدنا يف هذا 
دروٌس   ... القرآن  َقصِص  من  والـمرجاُن  ؤلُؤ  اللُّ بعنوان:  التي  الـمواعِظ 
ما  أتدروَن   ،l نبيِّنا وحبيبِنا حممٍد  ِة  فيها عن قصَّ نتكلم  وعظاٌت وعرٌب، والتي 

هي يا عباَد اهلل؟

ريِة  ُة التي سَنقِطُفها -إن شاَء الُل تعاىل- من دراستِنا للسِّ إهنا: البِشاراُت النَّبويَّ
نيا  الدُّ بسعادِة   ، الـحقِّ بَمنهِج  للُمعتصِمنَي   l َتبشرُيه  وهي:  أال  الَعِطرة  النَّبويَّة 

والخرة.

الُل، الـحقُّ أبلُج، والباطُل  ، أحقُّ أن ُيتَّبع، وليَس بعَد الـحقِّ إال الضَّ والـحقُّ
جلَلج.

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڤ  تعاىل:  قاَل 
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ( ]يونس[.

يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  )ېئ  تعاىل:  وقاَل 
جب( ]يونس[.

)1( هذه الـخطبة ألقيت بعد األحداث الـمؤسفة بمدينة الزرقاء يف األردن.
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ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  )ک  تعاىل:  وقاَل 
ڱ ں( ]الصف[.

وقاَل تعاىل: ) ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ( ]الرعد[.

)ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  تعاىل:  وقاَل 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې( ]هود[.
أنزَله  الذي  الوحُي  نُة:  فالَبيِّ ڱ(،  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  )ڳ  تعاىل:  فقوُله 

اهلل.

الـُمستقيمُة  الِفطرُة  هو  فالّشاهُد:  ڻ(،  ں  )ں  تعاىل:  وقوُله 
يح)1(. والَعقُل الرَّ

ليمُة، والَعقُل السليُم، َيعِرُف الـحقَّ من الباطل. فالِفطرُة السَّ

• قاَل شيُخ اإلسالِم ابُن تيمّيَة رمَحه اهلل: )َوالَقْلُب ُخِلَق يبُّ الـَحقَّ وُيِريُدُه 
وَيْطُلُبُه()2(.

ُبوٌب يف الِفْطَرِة، َوُهَو َأَحبُّ إَلْيَها َوأَجلُّ فيها،  • وقاَل أيضًا: )َفإِنَّ الـَحقَّ حَمْ
وَألذُّ ِعْنَدَها ِمَن الَباَطِل الَِّذي اَل حقيَقَة َلَه، َفإنَّ الفطرَة ال حُتِبُّ َذَلَك()3(.

الذي ال  الـحقُّ  ٍة هو  ربِّه من كتاٍب وسنَّ l من عنِد  به حممٌد  والذي جاَء 
ِمريَة فيه.

)1( «تيسري الكريم الرمحن» )ص379(.
)2( «جمموع الفتاوى» )88/10(.

)3( «جمموع الفتاوى» )338/16(.
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قاَل تعاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ( ]فاطر:31[.

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  )ڀ  تعاىل:  وقاَل 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ( ]حممد[.
َمْن  غوُه  وبلَّ  o حابُة  الصَّ أخَذُه   ،l حمّمٌد  به  جاَء  الذي  الـحقُّ  وهذا 

بعَدهم، وَمْن بعَدهم بلغوُه إىل من بعَدهم إىل قيامِ الّساعة.

ْم أْو  ُهْم َمْن َخَذَلُ تِي َقائَِمًة بَِأْمِر اللِ، اَل َيُضُّ قاَل l: «اَل َتَزاُل َطائَِفٌة ِمْن ُأمَّ
َخاَلَفُهْم، َحتَّى َيْأِتَ َأْمُر اللِ َوُهْم َظاِهُروَن َعَل النَّاِس»)1(.

ْم  ُهْم َمن َخَذَلُ تِي َظاِهريَن َعَل الـَحقِّ اَل َيُضُّ وقاَل l: «اَل َتَزاُل َطائفٌة ِمْن ُأمَّ
َحتَّى َيْأِتَ أمُر اللِ َوُهْم َكَذلَِك»)2(.

م عىل الـحقِّ ظاِهريَن  أمة اإلسلم! َمْن هؤالء الذيَن أخرَب عنهم النَّبيُّ l، أهنَّ
َمنصوريَن، وما هو َمنهُجهم لَنعتِصَم به يف زمِن الفتن؟

الّطائفُة الّظاهرُة الـمنصورُة التي ال يرُضها َمْن خالَفها وال من خَذهلا: 

ِة  نَّ السُّ أهُل  وهم  ين،  الدِّ يوِم  إىل  بإحساٍن  تبَعهم  ومن   o حابة  الصَّ هم 
والـجامعِة،

لف الصالـُح. وهم السَّ

نُة بَفهِم سلِف األمِة. ومنهُجهم هو: الكتاُب والسُّ

عىل  ثُّ  وحَتُ تأمُر  الّسلِف،  وأقواِل  ِة  نَّ والسُّ الكتاِب  يف  األدلُة  جاَءِت  وقد   •
ِك واالعتصاِم بمنهِج هذه الّطائفِة الـمنصورة. التَّمسُّ

)1( صحيح: رواه مسلم )1037(.

)2( صحيح: رواه مسلم )1920(.
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اأوالً: من كتاب الله.

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  قاَل 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ( ]التوبة[.
وقاَل تعاىل: )ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ( ]النساء[.
وقاَل تعاىل: )ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ( ]آل عمران[.

o ُمعتصموَن باهللِ؛ ألن اهلَل ويلُّ من اعتصَم به، لقولِه تعاىل:  حابُة  والصَّ
)ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ( ]الـحج[.

وقاَل تعاىل: )ڱ ڱ ڱ ں ں( ]لقامن:15[.

القوِل،  يِِّب من  الطَّ اهلُل إىل  ُمنيٌب إىل اهللِ، فَهداهم   o حابِة  وكلٌّ من الصَّ
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  )ڱ  تعاىل:  قولِه  بدليِل  العمِل،  من  والّصالـِح 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

الَفهم  يف  سبيلِهم  باُع  اتِّ فَوجَب  ]الزمر[  ۆ(  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

لديِن اهللِ كتابًا وسنة.

l ثانياً: من �شنة ر�ش�ل الله

ُتوَعُد، وَأَنا  َما  الّسَمَء  أَتى  ُجوُم  النُّ َذَهَبْت  َفإَِذا  لِْلّسَمِء،  أَمَنٌة  l: «الُنُجوُم  1- قاَل 
تِي،  َأَمَنٌة أَلْصَحاِب، َفإَذا َذَهَبُت أَتى أْصَحاِب َما ُيْوَعُدون، وأْصَحاِب َأَمَنٌة أُلمَّ

تِي َما ُيْوَعُدون»)1(. فإذا َذَهَب أْصَحاِب أَتى ُأمَّ

)1( صحيح: رواه مسلم )2531(.
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قاَل ابُن القيِِّم رمَحه اهلل: )ووجُه االستدالِل بالـحديِث: أّنه َجَعل نسبِة أْصحابه 
امء، ومن الـمعلوم أن  إىل من بعَدُهم كنسبتِه إىل أْصحابه، وكنِسبِة النُّجوِم إىل السَّ
 ،l َهذا التَّشبيَه ُيعطي من وجوِب اهتداِء األّمة هبم ما هو نظرُي اهتدائِهم بنبيِّهم
أمنًة هلم  َجَعَل بقاَءهم بنَي األّمِة  بالنُّجوم، وأيضًا فإنه  ونظرُي اهتداِء أهِل األرِض 

ِّ وأسبابِه()1(. وِحرزًا من الشَّ

ْم، ُثمَّ اّلِذيَن َيُلوَنُم»)2(. 2- وقاَل l: «َخرْيُ النَّاِس َقْريِن، ُثمَّ اّلِذيَن َيُلوَنُ

َمْوِعَظًة َوِجَلْت   l َوَعَظَنا رسوُل اهللِ  m قاَل:  3- وعن العرباِض بِن ساريَة 
 ، ٍعٍ ا َمْوِعظُة ُمَودِّ ِمْنَها الُقلوب، وَذَرفْت ِمَنها الُعيوُن، فقلنا: يا رسول اهللِ! َكأهنَّ
ُه  َر َعْبٌد، َوإِنَّ اَعِة، َوإِْن َتَأمَّ ْمِع َوالطَّ فأْوِصنا، قال: «ُأْوِصيُكْم بَِتْقَوى اللِ، َوالسَّ
َلَفاِء  اْلُ ِة  َوُسنَّ تِي  بُِسنَّ َفَعَلْيُكْم  َكثرًِيا،  اْختَِلًفا  ى  َفَسرَيَ َبْعِدي  ِمْنُكْم  َيِعْش  َمْن 
َدَثاِت  َوُمْ اُكْم  َوإِيَّ َواِجِذ،  بِالنَّ َعَلْيَها  وا  َوَعضُّ ا  ِبَ ُكوا  َتَسَّ اِشِديَن،  الرَّ اْلَْهِديِّنَي 

َدَثٍة بِْدَعٌة، َوُكلَّ بِْدَعٍة َضَلَلة»)3(. اأُلُموِر، َفإِنَّ ُكلَّ ُمْ

حابِة والّتابعنَي هلم بإحساٍن،  فهذان الـحديثان )2، 3( َيداّلِن عىل َفضِل الصَّ
باِعه  وأن سبيَلهم هو سبيُل النَّجاِة من الفتِن واالختالِف، وهذا مما َيدلُّ عىل لزوِم اتِّ

والعمِل به.

ِة،  نَّ اْلَ ِف  َفَواِحَدٌة  ِفْرَقًة،  َوَسْبِعنَي  إِْحَدى  َعَل  اْلَيُهوُد  َقِت  «اْفَتَ  :l وقاَل   -4
َفإِْحَدى  ِفْرَقًة،  َوَسْبِعنَي  ثِْنَتنْيِ  َعَل  النََّصاَرى  َقِت  َواْفَتَ اِر،  النَّ ِف  َوَسْبُعوَن 
تِي َعَل  ٍد بَِيِدِه َلَتْفَتَِقنَّ ُأمَّ مَّ ِة، َوالَِّذي َنْفُس ُمَ نَّ اِر، َوَواِحَدٌة ِف اْلَ َوَسْبُعوَن ِف النَّ

)1( «إعالم الـموقعني» )137/4(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )2652(، ومسلم )2533(،

)3( صحيح: رواه أبو داود )4607 (، والرتمذي )2676(، وابن ماجه )46(، وأمحد )126/4( واللفظ أليب 
داود، ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )37([.
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اِر« قالوا: َمْن هي  ِة، َوثِْنَتاِن َوَسْبُعوَن ِف النَّ نَّ َثَلٍث َوَسْبِعنَي ِفْرَقًة، َواِحَدٌة ِف اْلَ
يا رسوَل اهللِ؟ قال: »الـَجَمَعة»)1(. ويف روايٍة: »َما أَنا َعَلْيِه َوأْصَحاب»)2(. ويف 

َواُد األْعَظُم»)3(. رواية: »السَّ
ثالثاً: االأدلة من اأق�ل ال�شلف ال�شالـح

بدعٍة  كلُّ  ُكِفيتم،  فقد  َتبتِدعوا،  وال  )اتَّبعوا   :m ُمسعوٍد  بن  عبُداهللِ  قاَل   •
ضاللٌة()4(.

خرَي   l حُممٍد  قلَب  فوجد  العباِد،  قلوِب  يف  نَظَر  اهلَل  )إن  قال:  أنه  أيضًا  وعنه   •
قلوِب العباد، فاصطفاه لَنفِسه، فابتعَثه برسالتِه، ثم نظَر يف قلوِب العباِد بعد 
l، فوجَد قلوَب أصحابِه خرَي قلوِب العباِد، فجعَلهم وزراَء  قلب حممد 
َحَسٌن، وما رأوه  الـمسلموَن حَسنًا فعنَد اهللِ  ُيقاتلوَن عن دينِه، فام رآه  ِه  نبيِّ

سيًئا فهَو عنَد اهللِ يسٌء()5(.

ُتؤَمُن  الـحيَّ ال  فإنَّ  ماَت،  قد  بمن  فلَيسَتنَّ  ُمسَتّنًا  منُكم  كاَن  )َمن  أيضًا:  • وقاَل 
ها  عليه الفتنُة، أولئك أصحاُب حممٍد l كانوا واهللِ! أفضَل هذه األّمِة، أبرَّ
نبيِِّه، وإقامِة  اهلُل لُصحبِة  ها تكلًفا، قوٌم اختاَرهم  قلوًبا، وأعمَقها علاًم، وأقلَّ
كوا بام استطعُتم من  بِعوهم يف آثاِرهم، وَتسَّ دينِه، فاعِرفوا هلم فضَلهم، واتَّ

)1( صحيـح: رواه ابن ماجـه )3392، 3992 (، وأمحد )120/3(، والبـزار )6214(، ]«صحيح الرتغيب 
والرتهيب» )51([.

)2( حسن: أخرجه الرتمذي )2641(، ]«الصحيحة» )204([.
)3( حسن: رواه أبو يعىل )3944(، من حديث أنس، وابن أيب عاصم يف «السنة» )68(، والطرباين يف «الكبري» 

)8054(، من حديث أيب أمامة ]حمققوا املسند[.
)4( رواه حممد بن نر الـمروزي يف السـنة )78(، والاللكائي يف «أصول أهل السـنة» )104(، وابن بطة يف 

«اإلبانة» )183(.
)5( رواه أمحد )379/1(، والبزار )1816(. 
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أخالِقهم ودينِهم، فإهنم كانوا عىل اهُلدى الـمستقيِم()1(.

ِة، َوِقْف حيُث وقَف القوُم، وقل  نَّ • وقاَل اإلماُم األوزاعي رمَحه اهلل: )اصرِبْ َعىل السُّ
بام قالوا، وكّف عام كّفوا عنه، واسلك سبيل سلِفك الصالـح، فإنه َيَسُعَك 

ما وسعهم()2(.

وآراَء  وإّياك  الناُس،  رفضَك  وإن  سلف،  َمْن  بآثار  )َعليَك  أيضًا:  وقاَل   •
جاِل وإن َزْخَرُفوه لك بالقوِل، فإّن األمَر ينجيل وأنَت منُه عىل رصاٍط  الرِّ

مستقيٍم()3(.

السنِة  أهِل  منهُج  نفُسه  هو  بإحساٍن:  َتبَِعهم  ومن   o حابِة  الصَّ فمنهُج 
َلِف الّصالـح. والـجامعة، هو نفُسُه منهُج السَّ

نِة وأقواِل  ليِل من الكتاِب والسُّ • وهذا الـمنهُج: منهٌج رباينٌّ معصوٌم، قائٌم عىل الدِّ
سلِف األمِة.

اٌح، فمن اّدعاُه وليَس منه، َفضَحه وكشَفه وأخزاُه. أمة اإلسلم! هذا املنهُج فضَّ

ومن األمثلة عل ذلك:

الـخوارِج -وهي  n عنَدما ذهَب إىل  بُن عباٍس  الـمثاُل األول: عبُداهللِ 
.m فرقٌة ضالٌة- عندما خرجوا عىل عيلٍّ بن أيب طالٍب

• قاَل ابُن عّباٍس n: ملا َخرَجِت الـحُرورّية -وهم الـخوارُج- اعتَزلوا يف 
داٍر، وكانوا سّتَة آالٍف، وأمَجعوا عىل أن خَيُرجوا عىل عيلٍّ m فكاَن ال يزاُل ييُء 

إنساٌن، فيقوُل: يا أمرَي الـمؤمنني! إن القوَم خارجوَن عليك.
)1( رواه أبو نعيم يف «الـحلية» )305/1(، والـخطيب يف «تايل التلخيص» )371/1(.

)2( رواه اآلجـري يف «الشيعـة» )58(، والاللكائـي يف «أصـول السـنة» )315(، وأبـو نعيـم يف «الـحليـة» 
.)143/6(

)3( رواه البيهقي يف «الـمدخل» )323(.
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كاَن  فلام  َيفعلوَن،  يقاتلوين، وسوَف  ُأقاتُِلهم حتى  فإيّن ال  فيقوُل: دعوهم؛ 
بالصالِة؛  أبِرْد  الـمؤمنني!  أمرَي  يا   : لعيلٍّ فقلُت  هِر،  الظُّ قبَل صالِة  أتيته  يوٍم،  ذاَت 

ُم هؤالِء القوم. لَعيلِّ ُأكلِّ

قاَل: فإين أخاُفهم عليك.

فلبسُت  فأِذَن يل،  ُأوذي أحًدا،  الـُخلق؛ ال  قلُت: كال! وكنُت رجاًل حسَن 
نِصَف  داٍر  يف  عليهم  ودخلُت  ْلُت،  وترجَّ اليمِن،  من  يكوُن  ما  أحسِن  من  ُحّلًة 
الّنهاِر وهم يأكلون، فدخلُت عىل القوِم مل أَر قطٌّ أَشدَّ منهم اجتهاًدا، جباُهُهْم َقِرَحٌة 
رين،  مشمِّ ُمْرَحَضة)2(  ُقُمٌص  وعليهم  اإلبل،  َثِفُن)1(  كأهنا  وأَيادهيم  السجوِد،  من 
ابَن عّباٍس! وما هذه  يا  ُمْسَهَمٌة)3( وجوههم. فسّلْمُت عليهم، فقالوا: مرحبًا بَك 

الـُحّلُة عليَك؟!

l أحسَن ما يكوُن يف ثياِب  قلت: ما َتعيبوَن منِّي؟ فقد رأيُت رسوَل اهللِ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  )ٿ  اآلية:  هذه  قرأُت  ثم  الَيمنّيِة، 

ڤ( ]األعراف[ فقالوا: ما جاء بك؟
قلُت هلم: أتيتُكم ِمْن عنِد أصحاِب النَّبيِّ l الـمهاجريَن واألنصاِر، ومن 
منكم،  بتأويِلِه  أعلُم  فهم  القرآُن،  نزل  وعليهم  وصهِرِه،   l النَّبيِّ  عمِّ  ابِن  عنِد 

َغُهم ما تقولون(.  َغُكْم ما يقولون، وأبلِّ وليَس فيُكم منهم أحٌد؛ ألبلِّ

إىل أن قاَل: )فَرَجَع منهم ألفاِن، وَخَرَج سائُِرُهم، فُقتُِلوا عىل ضاللتِهم، َقَتَلُهم 
الـمهاجروَن واألنصار()4(.

)1( )َثِفَن اإلبل(، أي: الركبة وما مس األرض.
)2( )ُمرحضة(، أي: مغسولة.

)3( )ُمْسَهَمة(، أي: ذاهبة شاحبة مرهقة.
)4( حسن: رواه النسائي يف «الكربى» )8575(، وأمحد )342/1(، ]«سلسلة اآلثار الصحيحة» )308([.
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رايَة  ورفعوا  عبادًة،  الناس  أشدِّ  من  الـخوارَج  أن  مع  اهلل!  عباد  فانظروا   •
ابن  هلم  فبني  الطريق،  ضلوا  ولكنهم  ۓ(،  ۓ  ے  )ے  واإلصالِح،  التغيرِي 

عباس n أهنم ليسوا عىل منهج الصحابة وليس فيهم أحٌد منهم.

وكذلك يفضُح منهُج الصحابة o ُكلَّ من ادعى هذا الـمنهج وليس منه.

يف  اهللِ  حزُب  ؛  يعيُّ الشِّ اهللِ  وحزُب  اهللِ،  كتاِب  يف  اهللِ  حزُب  الثاين:  الـمثال 
نِة  يِن، وهو أهُل السُّ حابُة o ومن َتبَِعهم بإحساٍن إىل يوِمِ الدِّ كتاِب اهللِ هو: الصَّ

نِة بَفهِم سلِف األمة. َك بالكتاِب والسُّ والـجامعة، وهو كلُّ من َتسَّ

وهذا وصُفهم ف كتاِب الل:

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  )ڱ  تعاىل:  قاَل 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

ی ی ی( ]الـامئدة[.
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  وقاَل 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈ( ]الـمجادلة[.
حابَة o وَيلعُنهم،  ُر الصَّ نيعِة: أنُه ُيكفِّ يعيُّ من صفاتِه الشَّ وحزُب اهللِ الشِّ

ُب إىل اهلل -زعموا- بَِسبِّهم، ويادُّ اهلَل ورسوَلُه، وَيستِحلُّ قتَل أهِل الّسنِة. وَيتقرَّ
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ُق عاقٌل أنَّ حزَب اهللِ الشيعيَّ هو حزُب اهلل؟!  فهل ُيصدِّ

والذي  والـجامعة،  السنِة  أهِل  منهُج  هو  الذي   o حابِة  الصَّ فَمنهُج   •
عوا أهنم عىل هذا الـَمنهِج،  الـِح، َيرفُض الـمبتدعَة وإن ادَّ لِف الصَّ هو منهُج السَّ
َفَعَل  الـخوارِج، وكام  n يف  ابُن عّباٍس  فعَل  َعَوَرهم كام  ويفَضُحهم ويكشُف 

مان. وافِض والتَّكفرييِّنَي والـُمبتدعِة يف هذا الزَّ نِة مَع الرَّ أهُل السُّ

من  هم  َيرضُّ ال   ، الـحقِّ الـمنهِج  هبذا  كوَن  يَتمسَّ فالذين  الوقِت  نفِس  ويف 
خالَفهم وال من خذهَلم.

وليَست  والـجّنِة،  اهلِل  رض  إىل  ُيوِصُل  وطريٌق  وسبيٌل  منهٌج  لفيُة:  فالسَّ  •
، ُيباَيُع بيعًة بدعيًة، إنام  اًل، وال مجاعًة بدعّيًة هلا أمرٌي بدعيٌّ ِحزبًا، وال تنظياًم، وال تكتُّ

.l ِأمرُيهم وقائُدهم الذي َينطِلقوَن من أمرِه وهنيِه: هو رسوُل اهلل

 l اهللِ  برسوِل  ويتأّسى  شيئًا،  به  يشُك  وال  وحَدُه  اهلَل  يعبُد  مؤمٍن  فكلُّ 
حابِة o ومن َتبَِعهم بإحساٍن،  وحَده وال َيبتدُع يف ديِن اهللِ، وَيسُلُك سبيَل الصَّ
، حاكاًم كان أو حمكومًا، ذكرًا كان أو أنثى،  يطاِن؛ فهو سلفيٌّ وال يسلُك ُسبَل الشَّ

غنيًا كان أو فقرًيا، عربيًا كان أو أعجميًا.

حابِة وَمن بعَدهم، وَسلَك منهَجهم  ى بَسلِفه الّصالـِح من الصَّ • فكلُّ من تأسَّ
. فهو َسلفيٌّ

َ وَسلَك منهَجهم فهو:  • وكلُّ من تأّسى بالـخوارِج والتَّكفرييِّنَي والـِحزبينيِّ
. خارجيٌّ أو تكفرييٌّ أو حزيبٌّ

َتبَِعهم  ومن   o حابِة  الصَّ منهِج   : الـحقِّ بالـمنهِج  اهللِ!  عباَد  فاعتِصموا 
وا عليه بالنَّواجِذ، فُهم سلُفنا الصالـُح. كوا به، وَعضُّ بإحساٍن، وَتسَّ
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أمة اإلسلم! وانطالقًا من قولِه تعاىل لرسولِه l: )گ گ گ گ 
ڳ ڳ ڳ( ]الـامئدة:48[.

)ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې  ومن قولِه تعاىل: 
ې ې ى ى ائ ائ( ]الـمؤمنون:70، 71[.

)ٻ ٻ پ پ پ( ]األعراف[.    :q ومن قولِه تعاىل عىل لساِن هوٍد 
يُن النَِّصيَحة»)1(. ومن قولِه l: «الدِّ

نٍة أقوُل: نٍة وَييى من حيَّ عن بيِّ لَيهِلَك من َهلَك عن بيِّ
لفيُة، والـمظاهراُت والـخروُج على والِة االأمر ال يجتمعان اأوالً: ال�شَّ

لفيُة ال تبيُح الـُمظاهراِت وال ُتؤيُِّدها؛ وذلك ألنُه مل يأِت دليٌل من الكتاِب  السَّ
الـُمظاهراِت  من  تنُع  األدلُة  جاَءِت  بل  هبا،  َيسَمُح  األّمِة  سلِف  وأقواِل  نِة  والسُّ

والـخروِج.

ا َسَتُكوُن َبْعِدي أَثرٌة َوُأموٌر  َ • فها هو رسوُلنا l وقائُدنا وأسوُتنا يقوُل: »إِنَّ
ون الـحقَّ  ُتْنِكُروَنا«. قالوا: يا رسوَل اهللِ! كيف تأُمُر َمْن أدرَك منا ذلك؟ قال: »ُتؤدُّ

اّلِذي َعَلْيُكْم، َوَتْسَأُلوَن الَل الَِّذي َلُكْم»)2(.

ويلِّ  حقَّ  وا  ُيَؤدُّ أن  الـمسلِمنَي  أمَر   l النَّبيَّ  أن  الـحديِث:  من  والّشاهُد 
هم. وارِع يف ُمظاهراٍت َيطُلبوَن حقَّ األمِر، وال خَيُرجوا إىل الشَّ

l فقال: يا نبيَّ اهللِ! أرأيَت إن قاَمت علينا أمراُء  • وسأَل رجٌل رسوَل اهللِ 
َم َعَلْيِهْم  نا، فام تأمُرنا؟ فقال l: «اْسَمُعوا َوأِطيُعوا؛ َفإِنَّ هم وَيمنعونا حقَّ يسألونا حقَّ

ْلُتْم»)3(. َلوا َوَعَلْيُكْم َما ُحِّ َما ُحِّ
)1( صحيح: رواه مسلم )55(.

)2( متفق عليه: رواه البخاري )3603(، ومسلم )1843(.
)3( صحيح: رواه مسلم )1846(.
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مِع والّطاعِة  والّشاهُد من هذا الـحديِث: أن النَّبيَّ l أمر الـمسلِمنَي بالسَّ
 l ُّعيَّة، ويمنعوهنم حقهم، ومل يأمر النَّبي هم من الرَّ لوالِة األمِر الذين َيطُلبوَن حقَّ

وارِع َيطُلبوَن إسقاَط النِّظام. الـمسلِمنَي أن خَيرجوا يف مظاهراٍت إىل الشَّ

َيأخُذه  َوَلكْن  ُيْبِدِه َعَلنَِيًة،  َفَل  َيْنَصَح لِِذي ُسْلَطاٍن  أْن  َأَراَد  l: «َمْن  وقاَل 
ى الَِّذي َعَلْيِه»)1(. بَِيِدِه َفْيْخُلو بِِه، َفإْن َقبَِل ِمْنُه َفَذاَك، َوإالَّ َكاَن َقْد َأدَّ

• وهذا أنُس بُن مالٍك m َيمَنُع الـمسلِمنَي من الـخروِج عىل الـَحّجاِج 
وهو من أظَلِم والِة األمر.

أَتينا أنَس بَن مالٍك m فَشَكونا إليه ما َنلقى  قاَل:  عديٍّ  بِن  برِي  الزُّ • عن 

َه اَل َيْأِت َزَماٌن إاِلَّ َوالَِّذي َبْعَدُه َشٌّ ِمْنُه، َحتَّى َتْلَقوا  وا ِفإِنُّ اِج فقاَل: »اْصرِبُ من الـحجَّ
.)2(l َربَُّكْم« سمعُتُه من نبيِّكم

رِب عىل  الّشاهُد من هذا األثِر: أن أنَس بَن مالٍك m أمَر الـمسلِمنَي بالصَّ
فيها  هَيتِفوَن  بالـُمظاهراِت  وارِع  الشَّ إىل  بالـُخروِج  يأُمرهم  ومل  األمِر،  ويلِّ  ُظلِم 

بُسقوِط نظاِم الـحّجاج.

أدري  إين ال  ُأَمّية!  أبا  يا  )قال يل عمر:  قال:   m غفلَة  بِن  • وعن سويٍد 
ع؛ فاسمْع له وأطْع،  َر عليك عبٌد حبيشٌّ جُمدَّ لعيلِّ ال ألقاك بعد عامي هذا، فإن ُأمِّ
وإن ضَبَك فاصرِب، وإن َحَرمك فاصرِب، وإن أراَد أمرًا يَنُقُض ديَنك فقل: َسمعًا 

وطاعًة، دمي دوَن ديني، وال تفارق الـجامعة()3(.

األمِر  لويلِّ  والّطاعِة  مِع  بالسَّ أمَر   m عمَر  أن  األثِر:  هذا  من  والّشاهُد 

)1( صحيح لغريه: رواه أمحد )403/3(، وابن أيب عاصم يف «اآلحاد والـمثاين» )876(، والطرباين يف «مسند 
الشاميني» )977(، والـحاكم )5269(، ]»ظالل الـجنة« )1096([.

)2( صحيح: رواه البخاري )7068(،
)3( أخرجه الـخالل يف «السنة» )111/1(، والبيهقي يف السنن )158/8(.
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هَيتِفوَن  بالـُمظاهراِت  وارِع  الشَّ إىل  بالـُخروِج  يأُمر  ومل  وَحرَمك،  َضَبك  وإن 
النِّظام. بُسقوِط 

• وعن اإلماِم أمحَد بن حنبٍل رمَحه اهلل قاَل: )يف واليِة الواثِق، اجتمَع فقهاُء 
بغداَد إىل أيب عبِداهللِ -أي: أمحَد بِن حنبل- فقالوا: يا أبا عبِداهلل! إن هذا األمَر قد 
تفاَقَم وَفشا -يعنوَن: إظهاَره خَللِق القرآِن وغرِي ذلك-، فقاَل هلم أبو عبِداهلل: فام 
ُتريدوَن؟ قالوا: نشاُورك يف أّنا لسنا َنرض بإمرتِه وال سلطانِه، فناَظرهم أبو عبِداهللِ 
وا  َتُشقَّ يدًا من طاعة، وال  بقلوبِكم، وال تلعوا  بالنُّكرة  ساعًة، وقاَل هلم: عليُكم 
عصا الـمسلمني، وال َتسفُكوا دماءكم ودماَء الـمسلِمنَي مَعكم، انُظروا يف عاقبِة 

أمِركم، واصرِبوا حتى َيسرتيَح برٌّ أو ُيسرتاح من فاجر...()1(.

وهذه الوصّيُة العظيمُة أخَذها اإلماُم أمحُد من رسوِل اهللِ l الذي قاَل: »اَل 
َم الّطاَعُة ِف الـَمْعُروِف»)2(. َطاَعَة ِف َمْعِصيِة الل عّز وجّل؛ إِنَّ

ُه ُيْسَتْعَمُل َعَليُكْم ُأَمراُء َفَتْعِرُفوَن وُتْنِكُروَن؛ فمن َكِره فقد  ومن قولِه l: «إِنَّ
َبِرَئ، وَمْن أنَكَر فقْد َسِلَم، َولكْن َمْن َرِضَ وَتاَبَع« قالوا: يا رسول اهلل! أال نقاتُِلُهْم؟ 

وا»)3(. قال: »اَل، َما َصلَّ

ومعنى »فمن َكِرَه فقد برَئ، ومن أنَكَر فقد َسِلَم«: أي: من َكِرَه بقلبِه، وأنَكَر 
بقلبِه.

• ولذلَك قاَل اإلماُم أمحُد بن حنبل رمَحه اهلل: )... وإِْن أمرَك السلطاُن بأمٍر 
هو هلل معصيٌة؛ فليس لك أن ُتطيَعُه -ألَبتَّة-، وليَس لَك أن تُرَج عليه، وال َتَْنَعُه 

ُه...()4(. َحقَّ
)1( رواه الـخالل يف «السنة» )133/1(، بسنٍد صحيح.

)2( متفق عليه: رواه البخاري )7257 (، ومسلم )1840(، واللفظ له .
)3( صحيح: رواه مسلم )1854(.
)4( «طبقات الـحنابلة» )27/1(.
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لطاِن يف  السُّ أمَر بطاعِة  نِة  السُّ إماَم أهِل  أن اإلماَم أمحَد رمَحه اهلل،  اهُد:  والشَّ
َر من الـخروِج عليه بالـُمظاهراِت وغرِيها إلسقاِط النَِّظام. الـمعروِف، وَحذَّ

• وقاَل الُفَضيُل بُن عياٍض رمَحه اهلل: )لو كاَن يل دعوٌة مستجابٌة، ما جعلتها 
إاّل يف السلطان()1(.

• وقاَل اإلماُم سهُل بُن عبِداهللِ التَّسرُتيُّ رمَحه اهلل: )هذه األمُة ثالٌث وسبعوَن 
لطاَن، والّناجيُة هذه الواحدُة التي  هم ُيبِغُض السُّ فرقًة. اثنتاِن وسبعوَن هالكٌة، كلُّ

لطان()2(. مع السُّ

حاوّية«: )وال  الطَّ »العقيدِة  حاويُّ رمَحه اهلل يف  الطَّ أبو جعفٍر  • وقال اإلماُم 
تِنا، ووالِة أموِرنا؛ وإن جاروا، وال ندعو عليهم، وال َننِزُع  نرى الـخروَج عىل أئمَّ
يدًا من طاعتِهم، ونرى طاعَتهم من طاعِة اهللِ عزَّ وجلَّ فريضًة ما مل يأمروا بمعصيٍة؛ 

الِح والـُمعافاة()3(. وندعو هلم بالصَّ

َة رمَحه اهلل: )وهلذا كان الـمشهوُر من مذهِب  • وقال شيُخ اإلسالِم ابُن تيميَّ
يِف، وإن كاَن فيه ظلٌم،  ِة وقتاهَلم بالسَّ نِة: أهنم ال َيَروَن الـخروَج عىل األئمَّ أهِل السُّ
حيحُة الـُمستفيَضُة عن النبيِّ l؛ ألن الفساَد  كام دلَّت عىل ذلَك األحاديُث الصَّ
ه  يف القتاِل والفتنِة، أعظُم من الفساِد الـحاصِل بُِظلِمهم بدوِن قتاٍل وال فتنٍة. ولعلَّ
ال يكاُد ُيعَرُف طائفٌة خرَجت عىل ذي سلطاٍن، إال وكاَن يف خروِجها من الفساِد ما 

هو أعظُم من الَفساِد الذي أزاَلته()4(.

 l سوَل  الرَّ ).. ألن  اهلل:  رمَحه  األلباينُّ  يِن  الدِّ نارص  حممُد  اإلماُم  وقال   •
)1( «شح السنة» لإلمام الربهباري )ص108(.

)2( «قوت القلوب» أليب طالب الـمكي )242/2(.
)3( «شح العقيدة الطحاوية» )ص379(.

)4( «منهاج السنة» )391/3(.
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»اَل  اهللِ؛ كام يف حديِث:  إال يف معصيِة  الـُحّكاِم  األحاديُث يف طاعِة  عنه  تواَتَرت 
َطاَعَة ِلَْخُلوٍق ِف َمْعِصَيِة الل»)1(.

بوا ظهَرك ما مل  ويف أحاديَث ُأخرى أنه َتُِب طاعُتهم ولو ظَلموك، ولو َضَ
ًدا[()2(. َتَروا ُكفرًا ]ُموصَّ

• وقال اإلماُم عبُدالعزيِز بُن باٍز رمَحه اهلل: )فال ريَب أن اهلَل -عزَّ وجّل- أمَر 
رِب  ، والصَّ عاوِن مَعهم عىل الربِّ والتَّقوى، والتَّوايص بالـحقِّ بطاعِة ُوالِة األمِر، والتُّ

عليه، فقاَل -جلَّ وعال-:)ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 
جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث 

مث ىث( ]النساء[()3(.

الوالِة  العثيمني رمَحه اهلل: )ومن حقوِق  صالـِح  بُن  حممُد  اإلماُم  وقال   •

يُكن  مل  ما  هُنوا عنه،  ما  وَترِك  به  ُأِمروا  ما  بامتثاِل  والّطاعُة  مُع  السَّ عىل رعيَّتِهم: 
َمْعِصَيِة  ِف  ِلَْخُلوٍق  َطاَعَة  »اَل  طاعَة،  وال  َسمَع  فال  اهللِ؛  لَشيعِة  خمالفٌة  ذلَك  يف 

الـَخالِِق»()4(.
ثانياً: ال�ّشلفيُة، والتكفرُي واالعتداُء على النف�س الـم�ؤمنِة التي حرَم الله قتلها اإال بالـحق ال يجتمعان.

ه. لفيُة والسلفيون ال ُيَكّفرون أحدًا من أهل القبلِة بذنٍب ما مل َيستِحلَّ السَّ

ُر أحدًا ِمْن أهِل القبلِة بذنٍب ما  حاويُّ يف »عقيدتِه«: )وال ُنكفِّ قاَل اإلماُم الطَّ

)1( صحيـح: رواه أمحـد )131/1(، من حديث عـيل، و)409/1(، من حديث ابن مسـعود )66/5(، من 
حديث الـحكم بن عمرو الغفاري، و)66/5(، والطرباين يف »األوسـط« )4322(، من حديث عمران 

بن حصني، ]»صحيح الـجامع« )7520([.
)2( انظر: األلباين يف «السلسلة الصحيحة» )179(.

)3( «فتاوى العلامء األكابر فيام أهدر من دماء يف الـجزائر» )ص92-91(.
)4( «جمموع فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز» )93/9(.
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ه. وال نقوُل: ال يرضُّ مع اإليامِن ذنٌب ملن عمَله()1(. مل َيستِحلَّ

ُجُل أَلِخيِه َيا َكاِفر! َفَقْد َباَء  وهذه العقيدُة مأخوذٌة من قوله l: «إَِذا َقاَل الرَّ
ا»)2(. ا َأَحُدُهَ ِبَ

وَن ال َيعتدوَن عىل النَّفِس الـمؤمنِة التي تقوُل »ال إله إال  لفيُّ لفيُة والسَّ والسَّ
)ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  بالـحق، وهذا مأخوٌذ من قولِه تعاىل:  اهلل« إال 
ىئ ی( ]األنعام:151[ ومن قوله l: «ال َيِلُّ َدُم  اْمِرٍئ ُمْسِلٍم َيْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ 

ايِن، َواْلَاِرُق ِمَن  يُِّب الزَّ ْفُس بِالنَّْفِس،  َوالثَّ الل َوَأينِّ َرُسوُل اللِ إاِلَّ بِإِْحَدى َثَلٍث: النَّ
َمَعَة»)3(. اِرُك اْلَ يِن التَّ الدِّ

l رصاحًة عن قتِل من أسلَم، وقاَل: »ال إله إال اهلل« أثناء   بل هَنى النَّبيُّ 
الـمعركة، ولو َقطَع يَد الـمسلِم الـُمقاتل.

• عن الـمقداِد بِن األسوِد m قاَل: يا رسوَل اهللِ! أرأيَت إن لِقيُت رجاًل 

ب إحَدى َيَديَّ بالسيِف فَقطعها. ثم الذ ِمنِّي بشجرٍة فقال:  من الكفاِر فقاَتَلني، فرَضَ
أسلمُت هلل، أفأْقُتُلُه يا رسول اهلل بعَد أن قاهلا؟ قال رسول اهلل l: «اَل َتْقُتْلُه« قال: 

فقلُت: يا رسوَل اهللِ! إنه قد َقطَع يدي ثم قاَل ذلَك بعَد أن قطَعها. أفأْقُتُله؟

ُه بمنِزَلتَِك َقْبَل أْن َتْقُتَلُه، َوإِّنَك  l: «اَل َتْقُتْلُه؛ َفإِن قَتْلَتُه َفإنَّ قاَل رسوُل اهللِ 
بَِمْنِزلتِِه َقْبَل أْن َيُقوَل َكِلَمَتُه الَّتي َقال»)4(.

روَن أحدًا من أهِل القبلِة بَذنٍب  الـِح: ال ُيكفِّ لِف الصَّ فهذه هي عقيدُة السَّ
يف  اهللِ  عباَد  يا  لتعَلموا  اهلل«،  إال  إله  »ال  قال:  مسلاًم  َيقتلوَن  وال  ه،  َيستِحلَّ مل  ما 

)1( «شح العقيدة الطحاوية» )ص316(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )6104(، ومسلم )60(، واللفظ للبخاري.

)3( متفق عليه: رواه البخاري )6878(، ومسلم )1676(، واللفظ للبخاري
)4( متفق عليه: رواه البخاري )4019 (، ومسلم )95(، واللفظ له.
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من  وُبرآُء  رقاء)1(،  الزَّ مدينِة  يف  َحَدَث  مما  ُبَرآُء  لفيِّنَي  والسَّ لفيَة  السَّ أن  الدنيا  كلِّ 
شوارِع  يف  َيُدُث  مما  وغرِيها  والـُمظاهراِت  وارِع  الشَّ يف  ِة  البِدعيَّ االعتصاماِت 

الـمسلِمنَي يف هذه األّياِم.

أما التَّكفرُي والقتُل والـخروُج عىل والِة األمر فهذا هو منهُج الـخوارِج ومن 
َب ِفكَرهم قدياًم وحديثًا. َسلَك سبيَلهم، وَتَشَّ

قاَل  عنَدما  بالكلمة،   l اهلل  رسوِل  عىل  َخَرجوا  الذين  هم  فالـخوارُج   •
كبرُيهم لرسوِل اهللِ l وهو َيقِسُم غنائَم ُحَننٍي: »اعِدل يا حممد! فإن هذه قسمٌة ما 

ُعِدَل فيها وما ُأريَد هبا وجُه اهلل«)2(.

اِوُز  ُيَ اَل  الُقرآَن  َيْقَرؤوَن  َقْوًما  َهَذا  ِضئضئ  من  «إِنَّ   :l اهللِ  رسوُل  فقاَل 
اإلْسلِم  أْهَل  َيْقُتُلوَن  ِة،  ِميَّ الرَّ ِمَن  ْهِم  السَّ ُمُروَق  الّديِن  ِمَن  َيْمُرُقوَن  َحَناِجَرُهم، 

ُهْم َقْتَل َعاٍد»)3(. َوَيَدُعوَن أهل األْوَثاِن، َلئِْن َأْدَرْكُتُهم؛ ألْقُتَلنَّ

والـخوارُج هم الذين َخَرجوا عىل عثامَن بِن عّفاٍن m وَقتلوه، والـخوارُج 
هم الذين َخَرجوا عىل عيلِّ بن أيب طالٍب m وقتلوه.

فمنهُج الـخوارِج منهٌج فاسٌد، وعقيدُتم يف التَّكفرِي ويف الـُخروِج عىل ُوالِة 
األمِر باطلٌة، والذين َيِملوَن ِفكَرهم هم الذين َمَلؤوا األرَض فسادًا، نسأُل اهلَل أن 
هم. فاحلقُّ  ، وأن َيفَظ بالَد الـمسلِمنَي من َشِّ هَيِدهَيم إىل الـحقِّ وإىل َمنهِج الـحقِّ

أحقُّ أن ُيتبَع، وليَس بعد احلقِّ إال الضالل.

: )ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ(  يقوُل اهلُل عزَّ وجلَّ
]اإلرساء[.

)1( الزرقاء مدينة أردنية قرب العاصمة عامن.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )3150(، ومسلم )1062(.
)3( متفق عليه: رواه البخاري )7432(، ومسلم )1064(.
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ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  جخٱ  مح  جح  مج  حج  يث  ىث  )مث  تعاىل:  وقاَل 
پ پ پ پ( ]سبأ[.

حابِة o والذي هو منهُج  فالـمنهُج الـحقُّ الذي ال ِمريَة فيه هو منهُج الصَّ
لِف الّصالـِح، وهو منهٌج معصوٌم دلَّ  نِة والـجامعِة، والذي هو منهُج السَّ أهِل السُّ
م  هم رهبُّ ُ كنَي به ُيبشِّ نِة وأقواِل سلِف األّمة، الـمتمسِّ ليُل من الكتاِب والسَّ عليه الدَّ

تِه بام ييل: يف كتابِه ورسوهُلم l يف ُسنَّ
ر�ِط �لـم�صتقيم �أوًل: بالهد�يِة �إىل �ل�صِّ

قاَل تعاىل: )ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ( ]آل عمران[.

)ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  وقاَل تعاىل: 
ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ( ]النساء[.

�صُر و�لظه�ُر و�لثباُت �إىل ي�م �لقيامة ثانيًا: �لنَّ

ْم  ُهْم َمْن َخَذَلُ ، اَل َيُضُّ تِي َظاِهِريَن َعَل الـَحقِّ قاَل l: «اَل َتَزاُل َطائَِفٌة ِمْن ُأمَّ
َحتَّى َيْأِتَ َأْمُر اللِ َوُهْم َكَذلَِك»)1(.

ثالثًا: ر�صى �هلل و�لف�ز بالـجنة

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  قاَل 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ( ]التوبة[.
ِ هبا النَّبيُّ l أصحاَبه وأمَته بعَد ذلَك؟  عباَد الل! ما هي الُبشى التي َبشَّ

هذا الذي سَنعِرُفه يف الـُجمعِة القادمِة -إن شاَء اهلُل تعاىل- إن كاَن يف الُعمِر بقيَّة.

)1( صحيح: رواه مسلم )1920(.



297 البشارات النبوية

تب�شريه l للدُّعاِة اإىل اللِه على ب�شريٍة، ب�شعادة الدنيا واالآخرة
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  )ڀ  كتابِه:  يف  وجلَّ  عزَّ  اهلُل  يقوُل  اللِ!  عباَد 
ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڄڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ 

ڇ ڇ ڇ( ]األحزاب[.
ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  سبحانه:  ويقوُل 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ( ]الفرقان[.
تعاىل- مع موعظٍة جديدٍة من سلسلِة  اهلُل  اليوِم -إن شاَء  موعُدنا يف هذا 
دروٌس   ... القرآن  َقصِص  من  والـمرجاُن  ؤلُؤ  اللُّ بعنوان:  التي  الـمواعِظ 
ما  أتدروَن   ،l حممٍد  وحبيبِنا  نبيِّنا  ِة  قصَّ عن  فيها  ُم  َنتكلَّ والتي  وعرٌب  وعظاٌت 

هي يا عباَد اهلل؟

ريِة  ُة التي سَنقِطُفها -إن شاَء الُل تعاىل- من دراستِنا للسِّ إهنا: البِشاراُت النَّبويَّ
نيا  الدُّ بَسعادِة  بصريٍة،  عل  اللِ  إىل  عاِة  للدُّ  l َتبشرُيه  وهي:  أال  الَعِطرِة  ِة  النَّبويَّ

والخرة.
الدَّع�ُة لغًة وا�شطالحاً.

ما،  أمٍر  عىل  الّناِس  جلمِع  النِّداُء  وهو  عاِء،  الدُّ من  مأخوذٌة  لغًة:  عوُة  الدَّ  •
وحثُّهم عىل العمِل له.

نِة والـجّنِة والـخرِي فهي دعوٌة إىل ُهدى. عوُة إىل التَّوحيِد والسُّ • فإذا كاَنِت الدَّ
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قاَل تعاىل: )حئ مئ ىئ يئ جب( ]يونس:25[.

وقاَل تعاىل: )ڃ ڃ ڃ ڃ( ]الرعد[.

وقاَل تعاىل: )چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ( ]السجدة[.

ڀ  )ڀ  تعاىل:  قاَل  وطاعتِه.  اهللِ  َتوحيِد  إىل  األّمَة  دعا   l ورسوُلنا 
ٹ(  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

]األحزاب[.

ِّ فهي دعوٌة إىل ضالٍل؛ اِر والشَّ ِك والبدعِة والنَّ عوُة إىل الشِّ • وإذا كاَنِت الدَّ

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  )ڦ  تعاىل:  قاَل 
چ چ چ( ]فاطر[.

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  )ھ  تعاىل:  ــاَل  وق
ڭ ۇ( ]القصص[.

ْم  َأَجاَبُ َمْن  َجَهنَّم،  أْبَواِب  َعَل  «ُدَعاٌة   :m حذيفة  حديث  يف   l وقاَل 
إَِلْيَها َقَذُفوُه ِفيَها»)1(.

اَل  َتبَِعُه،  َمْن  ُأُجوِر  ِمْثُل  األْجِر  ِمَن  َلُه  َكاَن  ُهدًى،  إىَِل  َدَعا  «َمن   :l وقاَل 
َيْنُقُص َذلَِك ِمْن ُأُجوِرِهم َشيًئا، َوَمن َدَعا إىَِل َضَلَلٍة، َكاَن َعَلْيِه ِمَن اإلْثِم ِمْثُل آَثاِم 

َمْن َتبَِعُه، اَل َيْنُقُص َذلَِك ِمن آَثاِمهم َشْيئًا»)2(.

عوُة اصطلحًا: هي دعوُة الّناِس إىل اإلسالِم بالَقول والعمِل)3(. والدَّ

)1( متفق عليه: رواه البخاري )3606(، ومسلم )1847(.
)2( صحيح: رواه مسلم )2674(.

)3( «تفسري الطربي» )53/11(.
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شِد، بأمِرهم بالـَمعروِف  وقالوا: هي مجُع الّناِس عىل الـَخرِي وداللُتهم عىل الرُّ
وأمَرهم  والـمظاهراِت،  االعتصاماِت  عىل  مجَعهم  وليَس  الـمنكِر،  عن  وهنيِهم 

بالـمنكر وهنَيهم عن الـمعروِف.

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  )ڳ  تعاىل:  قاَل 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ( ]آل عمران[.

ِع فال تكوُن إال إىل  غِة تكوُن إىل هًدى أو ضالٍل، أما يف الشَّ عوُة يف اللُّ فالدَّ
هدى.

عوُة إىل اهللِ عىل بصريٍة هي وظيفُة األنبياِء وامُلرسِلنَي. * والدُّ

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  )ڄ  تعاىل:  قاَل 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

ڑ ک ک ک ک گ( ]النحل[.
وقاَل تعاىل: )ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( ]فاطر[.

عوُة إىل اهللِ عىل بصريٍة جهاٌد يف سبيِل اهلل، بل هي أعظُم أنواِع الـجهاد. الدَّ

عوِة إىل اهللِ تعاىل أّن العليَم الـحكيَم -عزَّ وجّل-  ومما َيدلُّ عىل ِعَظِم منزلِة الدَّ
ساّمها )ۇ( يف كتابِه العزيِز الذي ال يأتيِه الباطُل من بنِي يَديه وال من خلِفه.

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  )ڭ  َوجــّل:  عزَّ  قاَل   •
ۆ( ]الفرقان[.

ِة أمَر اهلُل عزَّ وجّل  ففي هذه اآليِة الكريمِة التي هي من سورِة الُفرقاِن الـمكيَّ
ُه الكريَم بُمجاهدِة الكافريَن جماهدًة تامًة شديدًة، ومل يكن الـجهاُد بالسيِف قد ُشَع  نبيَّ
بعُد آنذاك، فالـمراُد بالـجهاِد يف هذه اآليِة الكريمِة -واهلُل تعاىل أعلُم- جهاُد الكفاِر 
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بالقرآِن وذلك بتالوِة ما فيه من القوارِع والزواِجِر والـمواعِظ واألوامِر والنواهي:

وقد بنّي ذلك علمُء األمِة رحهم الل تعاىل. وفيم يل أقواُل بعِضهم:

ۇ(  )ڭ   :m عباٍس  بُن  عبُداهللِ  األمِة  وَحرْبُ  القرآِن  َترمُجاُن  قاَل  أ- 
بالقرآن)1(.

ب- وقاَل اإلماُم الَبَغويُّ يف «تفسريه»: )ڭ ۇ( -أي: بالقرآن- )ۇ 
ۆ ( -أي: شديدًا-.

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  )ڇ  وجّل:  -عزَّ  قوُله   •
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک( ]التحريم[.

الكفاِر  بجهاِد  اآليِة  هذه  يف   l الكريَم  رسوَلُه  وجّل-  -عّز  اهلُل  أمَر 
ناِن، وأّما جهاُد الـمنافقنَي فبالـحجِة  يِف والسِّ والـمنافقني، وأما جهاُد الكفاِر فبالسَّ
ريَن -رمحهم اهلُل  منَي وامُلتأخِّ َ ذلَك كثرٌي من علامِء األمِة الـُمتقدِّ والربهاِن، وقد بنيَّ

تعاىل- وفيام ييل أقواُل بعِضهم:

الكفاِر  بجهاِد  اهلُل  )َفَأَمَرُه  اآليِة:  هذه  تفسرِي  يف  قال  أنه   n عّباٍس  ابِن  عن  أ- 
بالّسيِف، والـمنافقنَي باللّساِن، وأذهَب الرفَق عنهم()2(.

: )وجهاُد الكفاِر يكوُن بُمقاتلتِهم حتى ُيسلِموا، وجهاُد  وكاينُّ ب- وقاَل العاّلمُة الشَّ
ِة عليهم حتى َيرِجعوا عنه، ويؤمنوا باهلل(. الـُمنافِقنَي يكوُن بإقامِة الـُحجَّ

ناِن؟ سؤال: هل الـجهاُد بالـحجِة والربهان أفضُل من الـجهاِد بالسيِف والسِّ

بالـحجِة  الـجهاَد  أنَّ  تعاىل  اهلُل  رمَحهم  العلامُء  َح  رَصَّ لقد  نعم!  الواب: 
نان. يِف والسِّ والربهاِن أجلُّ وأفضُل وأعظُم من الـجهاِد بالسَّ

)1( رواه الطربي يف تفسريه )470/17(.
)2( رواه الطربي يف تفسريه )53/11(، والبيهقي يف السنن )11/9(.
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• قاَل ابُن القيِِّم رمَحه اهلل: )قواُم الدين بالعلِم والـجهاِد، وهلذا كاَن الـجهاُد 
نوَعني: ِجهاٌد باليِد والسناِن، وهذا الـمشاِرُك فيه كثرٌي، والثاين: الـجهاُد بالـحجِة 
أفضُل  وهو  ِة،  األئمَّ جهاُد  وهو  الرسِل،  أتباِع  من  الـخاّصِة  جهاُد  وهذا  والبياِن، 

الـجهاَدْيِن لِِعَظِم منفعتِِه، وشدِة ُمْؤَنتِِه، وكثرِة أعدائِِه()1(.

ٍة إىل األّمِة أفضُل من َتبليِغ  وقاَل رمَحه اهلُل تعاىل يف مكاٍن آخَر: )وتبليُغ ُسنَّ
تبليُغ  وأّما  الّناِس،  مَن  كثرٌي  يفعُلُه  السهاِم  تبليَغ  ألنَّ   ، الَعدوِّ ُنحوِر  إىل  هاِم  السِّ
ُأمَمِهم، َجَعلَنا اهلُل تعاىل منهم  َنِن َفال يقوُم بِه إال ورثُة األنبياِء، وخلفاُؤهم يف  السُّ

بمنِِّه وكَرِمِه()2(.

عىل  اهللِ  إىل  عوُة  الدَّ -وهو  والرُبهاِن  ِة  بالـُحجَّ الـجهاَد  أنَّ  عىل  يدلُّ  ومما   •
ناِن: أنَّ اهلدَف األوَل للجهاِد بالسيِف  يِف والسِّ بصريٍة- أفضُل من الـجهاِد بالسَّ

ناِن هو: الدعوُة إىل اهللِ تعاىل، والدليُل عىل ذلك. والسِّ

َر أمرًيا عىل الـجيش أو  • عن ُبريدَة m قاَل: كاَن رسوُل اهلل l، إذا َأمَّ

رسيٍة أوصاُه يف خاصتِِه بتقَوى اهللِ وَمْن َمَعُه من الـمسلمني خرًيا، ثم قال: »اْغُزوا 
واَل  َتْغُدُروا،  وال  وا،  َتُغلُّ وال  اْغُزوا  باللِ،  َكَفَر  َمْن  َقاتُِلوا  اللِ،  َسبيِل  ِف  اللِ،  بِاْسِم 
َك ِمَن الـمشكني فاْدُعُهم إىل ثلِث ِخَصاٍل  ُتَثُِّلوا، واَل َتْقُتُلوا َوليًدا، وإَِذا َلِقيَت َعُدوَّ
فإْن  اإِلسلِم،  إىَِل  اْدُعهْم  َعْنُهم،  َوُكفَّ  ِمْنُهم  فاْقَبْل  أَجاُبوَك  َما  ُتُهنَّ  َفأيَّ )أو ِخلٍل( 

أَجاُبوَك َفاْقَبْل ِمْنُهم َوُكفَّ َعْنُهم...« الـحديث)3(.

• عن سهل بن سعٍد m أّن رسوَل اهللِ l قاَل يوَم َخيرَب: »أُلْعِطنَيَّ هذِه 

ُه الُل ورسوُلُه« قال: َفَباَت  اَيَة رُجًل َيفَتُح الُل َعَل َيَدْيِه، ُيِبُّ الَل َوَرُسوَلُه، وُيِبُّ الرَّ
)1( «مفتاح دار السعادة» )70/1(.

)2( انظر «جالء األفهام» )317(.
)3( صحيح: رواه مسلم )1731(.
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 ،l م ُيعطاها، فلام أصبَح الناُس َغدْوا عىل رسوِل اهلِل ُ الناُس َيُدوُكون ليَلَتُهْم: أهيُّ
ُهْم َيرُجو أن ُيعطاها، فقال l: «َأْيَن َعلُّ بُن أب طالٍب؟». ُكلُّ

فقالوا: هو يا رسوَل اهللِ يشتكي عيَنيه، قال: »فَأْرِسُلوا إَِلْيِه« فُأِتَ به، فبَصَق 
ايَة،  أ، حتى كأن مل َيُكْن به َوَجٌع، فأعطاُه الرَّ رسوُل اهلل l يف عينيه، وَدَعا لُه َفرَبَ
: يا رسوَل اهلل! ُأَقاتُِلُهم حتى يكونوا ِمْثَلَنا، فقال l: «اْنُفْذ عل ِرْسِلَك  فقال عيلٌّ
ِهْم بَِم َيُِب َعَلْيِهم، ِمْن َحقِّ اللِ  حّتى َتنِزَل بَساَحتِِهْم، ثم اْدُعُهم إىَل اإِلْسلِم، وَأْخرِبْ
ُر النَّعِم»)1(. فيِه، َفوالل ألْن هيدَي الُل بَِك رُجًل واحًدا َخرْيٌ لك ِمْن أن يكوَن لك ُحْ

واُء الّنافُع  عوُة إىل اهللِ عىل َبصريٍة هي الِعالُج الوحيُد، والدَّ أمة اإلسلم! الدَّ
ُأصيَبت  إذا  اإلسالميَة  األمَة  ألّن  وذلك  ومكاٍن،  زماٍن  كلِّ  يف  ِة  اإلسالميَّ لألّمِة 
جوِع إىل دينِها  ا، فال سبيَل لعالِجها إال بالرُّ ُقها وُتضِعُفها وُتِذهلُّ باألمراِض التي ُتَفرِّ
يِن  جوِع إىل الدِّ وهو اإلسالُم الذي جاَء به حممٌد l من عنِد ربِِّه، وال سبيَل إىل الرُّ

عوِة إىل اهللِ تعاىل. إال بالدَّ

ومن االأمرا�ِس التي اأُ�شيبَْت بها االأمُة يف زمِننا هذا:

• الـمر�ُس االأوُل: الُذلُّ والَه�اُن

قاَل l: «إَِذا َتَباَيْعُتْم بالِعينِة، وأخذُتْم أذناَب البقِر، َوَرِضْيُتم بِالّزْرِع، وَتَرْكُتم 
َط الُل عَليكم ُذالًّ اَل َيْنِزعُه حّتى َتْرِجُعوا إىَِل ِديَنُكْم»)2(. الـِجَهاَد، َسلَّ

األمَة  الذي أصاَب  الـمرَض   l اهللِ  لنا رسوُل  َص  الـحديِث َشخَّ يف هذا 
متها:  وهو: الذلُّ واهلواُن، وبنّي لنا l سَببه وهو: الذنوُب والـمعايص، ويف مقدِّ

الشُك.
)1( متفق عليه: رواه البخاري )3701(، ومسلم )2406(.

)2( صحيـح لغـريه: رواه أبـو داود )3462(، والبزار )5887(، والطرباين يف «مسـند الشـاميني» )2417(، 
والبيهقي يف «السنن» )316/5(، ]«صحيح الرتغيب والرتهيب » )1389([.
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ورضيتم  البقِر  أذناَب  »وأخذتم  الربا-،  أكلُتم  -أي:  بِالِعيَِنِة«:  َتَباَيْعُتْم  «إَِذا 
كوِن إليها ونسياِن اآلخرة- »َوَتَرْكُتم الـِجَهاِد»  بالزرِع« -كنايٌة عن حبِّ الدنيا والرُّ
« وهذا هو الداُء،  َط الُل عليُكْم ُذاّلً -أي: بسبِب حبِّ الدنيا وكراهيِة الـموِت- »سلَّ

وهذا هو الـمرُض. وعالُجه: »َحتَّى تْرِجُعوا إىَِل ِديَنُكْم».

الدنيا  إىل  َرَكَنْت  ما  إذا  األمِة  l خيرُبنا يف حديٍث آخَر عن حاِل  ورسوُلنا 
ا.  وَنِسَيِت اآلخرَة وعَصْت رهبَّ

إىل  األَكَلة  َتَداَعى  َكَم  َعَلْيُكْم،  َتَداَعى  أْن  األمُم  «ُيوِشُك   :l فيقوُل   •

َيوَمئٍذ كثرٌي؛ وَلكنكم  َأْنُتْم  يومئٍذ؟ قال: »َبْل  قلٍة نحُن  قائٌل: وِمن  فقال  َقصعتَِها« 
الُل  َوَلَيْقِذَفنَّ  ِمنُكْم،  الـمهابَة  كم  الُل من صدوِر عدوِّ السيِل، ولينزَعنَّ  ُغثاٌء كغثاِء 
ْنَيا  ف ُقُلوبُكم الَوْهَن«. فقال قائٌل: يا رسوَل اهلل! وما الَوْهُن؟ قال l: «حبُّ الدُّ

َوَكَراِهَيُة الـموِت»)1(.
• الـمر�ُس الثاين: التفرُق واالختالُف الذي اأدى اإىل �شعِف االأمِة

ۉ(  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  )ٴۇ  البغيضُة  والـحزبّيُة  ُك  الــشِّ وسببُه: 
]الـمؤمنون[.

وعلُجه: الرجوُع إىل الدين.

ی  ىئ  ىئ  ېئىئ  ېئ  ېئ  ۈئ  )ۈئ  تعاىل:  قاَل 
ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب( ]الروم[.

وقاَل تعاىل: )ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ( ]آل عمران:103[.

يُن، هو اإلسالم. وحبُل اهللِ هو: الدِّ
)1( صحيـح: رواه أبـو داود )4297(، وأمحـد )278/5(، والطيالس )992(، والبيهقـي يف «دالئل النبوة» 

)534/6(، واللفظ أليب داود ]«السلسلة الصحيحة » )958([.
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ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ   ( تعاىل:  وقاَل 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک( ]الشورى:13[.

غياِب  اإىل  اأَدى  الذي  والـمظاهراِت،  واالعت�شاماِت  والتدمري،  والتفجري  القتِل  كرثُة  الثالث:  الـمر�س   •
االأمِن يف كثري من بالِد امل�شلمني.

وسبُبه: الـجهُل بالديِن، وفساُد العقيدِة، وانتشاُر فكِر التَّكفرِي يف األمِة.

جوُع إىل الديِن وفهُمه فهاًم صحيحًا. وعلُجه: الرُّ

بداِء  َمِرضوا  أناسًا  الدعاِة  ُحّذاُق  الّتالينَيِ كيَف عالـَج  الـمثاَلنِي  لوا يف  وتأمَّ
وُهْم وَأرشدوهم إىل الفهِم السليِم  التكفري، وكيَف أهنم أنقذوهْم من اهلالِك حنَي َردُّ

القويِم الذي فهمه الصحابُة.

 m الـمثال األول: ملا خرَج الـخوارُج عىل أمري الـمؤمننَي عيلِّ بن أيب طالٍب
هم إىل  عنَدما َفِهموا اإلسالَم َفهاًم خاطئًا -ذهَب إليهم عبُد اهللِ بُن عباٍس n وردَّ

فهِم اإلسالِم فهاًم صحيحًا- كام َفِهَمُه الصحابُة o فَرَجَع منهم ألفاِن)1(.

الـمثال الثاين: الذين َخَرجوا إىل الـحجِّ َيِملوَن فكَر الـخوارج يف عقوهِلم، 
وا بالـمدينة وَجلسوا يف جملس  ، فمرُّ وُيريدوَن أن خَيُرجوا عىل الـَحّجاج يف الـحجِّ
علٍم جلابِر بن عبِداهلل n يف مسجِد رسول اهلل l فلام جلسوا وَفهموا اإلسالَم 

ِمْن هذا الصحايبِّ فهاًم صحيحًا رجعوا عن فكرهم مجيعًا)2(.

َترِجَع  أن  األمراِض هو  األمُة هبا، والعالُج من هذه  أمراٌض أصيَبت  فهذه 
عوِة إىل اهللِ تعاىل عىل  األمُة إىل دينها، وال يمكُن لألّمِة أن َترِجَع إىل دينِها إال بالدَّ

بصريٍة.

)1( حسن: رواه النسائي يف «الكربى» )8575(، وأمحد )342/1(، ]«سلسلة اآلثار الصحيحة» )308([.
)2( صحيح مسلم )191(.
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ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  )ڇ  تعاىل:  قاَل 
ک ک ک ک گ گ( ]يوسف[.

عوُة إىل اهلل تقوُم عىل أربعِة أصوٍل: والدَّ

األصُل األوُل: موضوُع الدعوِة )اإلسالُم(.

األصُل الثاين: الداعي إىل اهللِ.

األصُل الثالُث: الـَمْدُعوُّ إىل اهللِ.

األصُل الرابُع: أساليُب ووسائُل الدعوِة إىل اهللِ.

عاِة إىل اهللِ عىل بصريٍة أن َيسلكوا منهَج األنبياِء يف الدعوِة إىل اهللِ  وعىل الدُّ
تعاىل. لألسباِب الّتالية:

ريُق األقوُم الذي رسَمه اهلُل جلميِع األنبياِء من َلُدن  أواًل: ألنَّ هَذا الـمنهَج هو الطَّ
.l إىل خاَتِم األنبياِء وامُلرسِلنَي حممٍد q نوٍح

ومجُعيهم بدؤوا دعوَتم بالتَّوحيِد: )ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( 
]األعراف:59[.

يدلُّ  الـمنهَج وطبَّقوه ومل ييدوا عنه، مما  التزموا هذا  قد  األنبياَء مجيعًا  ثانيًا: ألنَّ 
داللًة واضحًة عىل أنه ليَس من مياديِن االجتهاِد، فلم نِجْد:

ف. ا افتتَح دعوَته بالتَّصوُّ 1- نبِيًّ

ب والتَّنظيامت. 2- وآخَر بالَتَحزُّ

3- وآخَر بامُلظاهراِت واالعتصاماِت والـُمطالبِة بإسقاِط النظام.

ياسِة ومصادمِة ُوالِة األمر. 4- وآخَر بالسِّ
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وجدناهم  بل  يمقراطّيِة  والدِّ والتَّغيرِي  اإلصالِح  شعاراِت  برفِع  وآخَر   -5  
. مجيعًا يسلكوَن منَهجًا واحدًا وهو: االهتامُم بتوحيِد اهلل عزَّ وجلَّ

باَعُه:  ثالثًا: ألنَّ اهلل قد أوجَب عىل رسولِنا الكريِم l الذي َفرَض علينا اهلُل اتِّ
د اهلُل أنبياَءه يف القرآِن، قاَل لرسولِه  أن يْقَتِدَي هبم، ويسُلَك َمنَهُجهْم، فبعَد أن َعدَّ

l: )ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ( ]األنعام:90[.

ديِد به. وقد اقتَدى l هُبداهم يف البدِء بالتوحيِد واالهتامِم الشَّ

• وملا كاَنت دعَوُتم يف أكمِل صوِرها تتمثَُّل يف دعوِة إبراهيَم q زاَد اهلُل 
نا حممدًا l باتباع منهجه. األمر تأكيدًا، فأمَر نبيَّ

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  )ڌ  تعاىل:  فقاَل 
ک گ( ]النحل[.

تِه التي هي التَّوحيُد، وحماربُة الشِك، ويشَمل  واألمُر باتِّباعِه َيشمُل األخَذ بِملَّ
سلوَك منهِجِه يف البدِء بالدعوِة إىل التوحيِد، وزاَد اهلُل األمَر تأكيدًا -أيضًا- فَأَمَر أمَة 

باِع مّلِة هذا النبيِّ الـحنيِف. حممد l باتِّ

فقاَل تعاىل: )ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ( 
]آل عمران[.

ملِة  باتباع  مأموروَن  خاّصًة  اهللِ  إىل  والدعاُة  عامًة  اإلسالميُة  فاألمُة  إذن! 
عوِة إىل  تِِه، ال يوُز الُعُدوُل عن منهِجِه يف الدَّ إبراهيم q، فكام ال يوُز خمالفُة ِملَّ

التوحيِد وحماربِة الشِك ومظاهِره ووسائلِه.

يف  األنبياِء  منهَج  يسلكوا  أن  وحمكومني-  -حكامًا  اإلسالمية  األمة  فعىل 
واإلصالِح  للتَّغيرِي  الوحيُد  ريُق  الطَّ هو  الـمنهَج  هذا  ألنَّ  تعاىل،  اهللِ  إىل  عوِة  الدَّ
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بيُل الوحيُد للعزِّ والتَّمكني. والنَّجاِة، وخروِج األمِة مما هي فيه، وهو السَّ

كتابِه،  يف  م  رهبُّ هم  ُ ُيبشِّ الـمنهِج  هبذا  بصريٍة  عىل  تعاىل  اهللِ  إىل  عاُة  والدُّ  •
تِه بام ييل: ورسوهُلم l يف ُسنَّ

اأوالً: اأن عملهم يف الدَّع�ِة اإىل اللِه من اأح�شِن االأق�اِل واالأعماِل، واأَجلِّ الُقُرباِت

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  )چ  تعاىل:  قاَل 
ڈ ڈ( ]فصلت[.

)ڇ ڇ ڍ( أي دعا  أي: ال أحَد أحسُن قواًل ممن دعا إىل اهللِ. ومعنى: 
عباَد اهلل إليه.

• عن الـحسِن الَبريِّ رمَحه اهلل أنه تال هذه اآليَة: )چ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ( فقال: هذا حبيُب اهللِ، هذا 
ويلُّ اهللِ، هذا َصفوُة اهللِ، هذا خرَيُة اهلل، هذا أحبُّ أهِل األرِض إىل اهلل، أجاب اهلَل 
يف دعوته، ودعا الناَس إىل ما أجاَب اهلل فيه من دعوته، وعمل صالـحًا يف إجابته، 

وقال: إنني من الـمسلمني)1(.
نيا واالآخرة ُرُهْم بالرحمِة يف الدُّ ثانياً: ُيبَ�شِّ

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  )ک  تعاىل:  قاَل 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ( ]التوبة[.

ُة اليوَم يف أمسِّ الـحاجِة إىل أن َيرحـَمها اهلُل مما هي فيه. واألمَّ

)1( رواه عبد اهلل بن الـمبارك يف «الزهد» )1446(، والطربي يف «تفسريه» )469/21(.
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ُرُهم بالن�شِر والتمكنِي يف االأر�ِس ثالثاً: ُيبَ�شِّ

ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  )چ  تعاىل:  قاَل 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

ک گ گ گ گ ڳ( ]الـحج[.
ماواِت واالأر�ِس، ُي�شّل�ن على ُمعلِّمي النا�ِس الـخرَي ُرُهم اأن اللَه ومالئكتَُه واأهَل ال�شَّ رابعاً: ُيبَ�شِّ

عابٌد،  أحُدَها  َرُجالن:   l اهللِ  لرسوِل  ُذِكَر  قال:   m أماَمَة  أيب  عن   •
الَعابِِد َكَفْضِل َعَل  َعَل  الَعاِلِ  «َفْضُل  واآلخُر عالـٌم، فقال عليه الصالة والسالم: 
ْملَة ف  أْدَناُكْم». ثم قال l: «إنَّ الَل َوَمَلئَِكَتُه وأهَل السمواِت واألرِض -حتَّى النَّ

.)1(« وَن َعَل ُمَعِلمي الّناِس الـَخرْيَ ُجحِرها، وحتَّى الـُحوَت- َلُيَصلُّ

ف  الـِحيتاُن  َحتَّى  َشٍء،  ُكلُّ  َلُه  َيْسَتْغِفُر  الـخرِي  «ُمَعِلُم   :l وقاَل   •
الَبْحِر»)2(.

ُرُهم بالـَجّنِة والّر�ْش�اِن والَف�ِز العظيم خام�شاً: ُيبَ�شِّ

َوَصَف اهلُل الـمؤمننَي والـُمؤمناِت بأهنم دعاٌة إىل اهللِ، يأمروَن بالـَمعروِف 
وينَهوَن عن امُلنكِر، ووعَدهم بالـجنَّة.

فقاَل تعاىل: )ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

ې ې ى( ]التوبة[.

يا رسوَل اهلل!  قالوا:  َأَبى»  َمْن  إالَّ  الـَجّنَة  َيْدُخُلوَن  تِي  ُأمَّ «ُكلُّ   :l • وقاَل 
)1( حسـن لغـريه: رواه الرتمذي )2685(، والطـرباين يف الكبري )7912(، ]«صحيـح الرتغيب والرتهيب» 

.])81(
)2( صحيح لغريه: رواه البزار )169(، من حديث عائشة، والطرباين يف األوسط )6219(، من حديث جابر، 

ورواه الدارمي )343(، عن ابن عباس موقوفًا ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )82([.
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ومن يأبى؟ قال l: «َمن أَطاَعنِي َدَخَل الـَجّنَة، وَمَن َعَصايِن َفَقْد َأَبى»)1(.

َة، فام باُلكم بالّداعِي إىل اهللِ الذي  فإذا كاَن الذي ُيطيُع الّداعَي إىل اهللِ له الـجنَّ
نيا واآلخرة؟! َيدلُّ الّناَس عىل سعادِة الدُّ

بُِع الناس يف منازهِلم، ويف  َة عش سنني، يتَّ • ولقد مكَث رسوُل اهللِ l بمكَّ
َغ رسالَة  أسواِقهم، ويف الـمواسِم بِمنى، يقوُل: «َمْن ُيْؤويني؟ َمْن َينُصين؟ حتَّى أبلِّ

، َوَلُه الـَجّنة؟»)2(. َربِّ

فإذا كاَن الذي َينُر الّداعَي إىل اهللِ ويؤويِه له الـجنُة، فام باُلكم بالّداعي إىل 
اهلل؟

• والدعوُة إىل اهللِ عزَّ وجلَّ من أحسِن األقواِل واألعامِل ومن أجلِّ الُقُرباِت 
إىل اهلل تعاىل.

عاُة إىل اهللِ عىل بصريٍة هم أحباُب اهلل، هم أولياُء اهلل، هم سبٌب لألمِن  والدُّ
ِة يف الدنيا واآلخرة، ألهنم هم الذيَن  واألمان واإليامن، وهم سبٌب لَسعادِة الَبشيَّ

نيا واآلخرة. بوِة الذي فيه سعادُة الدُّ َيِملوَن مرياَث النُّ

• وانِطالقًا من قولِه l: «الديُن الّنصيَحُة»)3(.

نِي يف  فِق واللِّ ُرهم بالرِّ عاِة إىل اهللِ فيها تذكرٌي وحتذير: فُأذكِّ فهذه رسالٌة إىل الدُّ
ِة والِغلظِة. دَّ ُرهم من الشِّ الدعوِة إىل اهللِ، وأحذِّ

واللنِي  فق  بالرِّ اهللِ  إىل  الدعاَة  تأمُر  نِة  والسُّ الكتاِب  يف  األدّلُة  جاَءِت  وقد   •
وَتنهى عن الشدِة والغلظة.

)1( صحيح: البخاري )7280(.
)2( صحيح: رواه أمحد )322/3(، وابن حبان )7012(، والـحاكم )681/2(، ]«الصحيحة» )63([

)3( صحيح: رواه مسلم )55(.
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1- أمَر اهلُل تعاىل موسى وهاروَن عليهام الّسالُم بتلينِي القوِل لفرعون.
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  )ڻ  تعاىل:  قاَل 

ۓ( ]طه[.
2- أمَر اهلُل تعاىل نبيَّه الكريم l بالـُمجادلِة بالتي هي أحَسُن.

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  )ہ   :l لرسولِه  تعاىل  فقاَل 
ے ے ۓ ۓ( ]النحل:125[.

وقاَل تعاىل: ) ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ( ]العنكبوت:46[.
وقاَل تعاىل: )ک ک ک گ( ]الـمؤمنون:96[.

ن يكوُن فّظًا غليظًا. 3- نفوُر الّناِس عمَّ
)پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  تعاىل:  قاَل 

ٹ( ]آل عمران:159[.
عاُة إىل اهللِ تعاىل طوياًل عنَد هذه اآليِة الكريمِة، إذا كاَنت  ينبغي أن َيِقَف الدُّ
وَن وَينِفروَن من أكرِم األّولنَي  خشونُة الكالِم وِغلظُة القلوِب مما َيعُل الّناَس َيِفرُّ
واآلخريَن عىل اهللِ تعاىل وحبيِب ربِّ العالـمني l -إن ُوِجَدتا فيه- فكيَف بمن 

عداه إذا كاَن فّظًا غليَظ القلب؟ 
ِك بمكارِم األخالق  يَن: )ثمرُة اآليِة وجوُب التَّمسُّ وقد قاَل بعُض الـُمفسِّ

وُخصوصًا ملن َيدعو إىل اهلل ويأمُر بالـمعروف()1(.
فِق وَيثُّ عليِه. 4- رسوُلنا l يأمُر بالرِّ

عل  ُيعطي  ال  َما  َعَلْيِه  َوُيْعِطي  ْفَق،  الرِّ ُيِبُّ  َرِفيٌق  تعاىل  الَل  «إِنَّ   :l قاَل 
الُعْنِف»)2(.

)1( انظر: «تفسري القاسمي» )279/4(.
)2( صحيح: رواه مسلم )2593(.
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ُه ِمَن الـَخرْيِ، وَمن ُحِرَم  ُه ِمَن الّرْفِق َفَقْد ُأْعِطَي حظَّ وقاَل l: «َمْن ُأْعِطَي َحظَّ
.)1(« ُه ِمَن الـَخرْيِ ْفِق ُحِرَم َحظَّ ُه ِمَن الرِّ َحظَّ

إالَّ  َشٍء  ِمْن  ُيْنزُع  َواَل  َزاَنُه،  إالَّ  شٍء  ِف  َيُكوُن  اَل  ْفَق  الرِّ «إِنَّ   :l وقاَل 
َشاَنُه»)2(.

بالتَّيسرِي  اهللِ  إىل  عوِة  للدَّ اليمِن  إىل  بعَثهم  الذين  ألصحابِه   l ُتُه  وصيَّ  -5
والتبشري.

• عن أيب موسى األشعريِّ m أن النَّبيَّ l بعثُه ومعاذًا إىل اليمِن فقاَل: 
َتِلفا»)3(. َرا، وَتَطاَوَعا وال َتْ ا وال ُتَنفِّ َ ا، وَبشِّ َ ا واَل ُتَعسِّ َ «َيسِّ

ُر الدعاَة إىل اهللِ أن خطبَة الـجمعِة هي ذكٌر هلل وتذكرٌي بالـموت وما بعَد  وُأذكِّ
الـموِت، وليَست َسًبا وال شتاًم وال نشًة لألخباِر وال إثارًة للّناِس عىل والِة األمر 

وارِعِ يف مظاهراٍت وال غرِيها.  وال سببًا لَتشجيِع الّناِس للُخروِج إىل الشَّ

ى ُخطبَة الـجمعِة ِذكرًا يف كتابِه. فاهلُل -عزَّ وجّل- سمَّ

تعاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  فقاَل 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ( ]الـجمعة[.

تِه: ورسوُل اهللِ l سّمى ُخطَبة الـُجمعة ِذكرًا يف ُسنَّ

فقاَل l: «إَِذا كاَن يوُم الـُجُمَعِة َقَعَدِت الـمَلئكُة عل أبواِب الـمَساِجِد، 
َم  َقدَّ َوَرُجٌل  َجُزوًرا،  َم  َقدَّ َفَرُجٌل  َمَناِزِلِْم،  َقْدِر  َعَل  الّناِس  ِمَن  َجاَء  َمْن  َفَيْكُتُبوَن 
َن  أذَّ َفإَذا  َقال:  َبْيَضًة،  م  َقدَّ وَرجٌل  َدَجاَجًة،  م  َقدَّ وَرُجٌل  َشاًة،  َم  َقدَّ َوَرُجٌل  َبَقَرًة، 
)1( صحيـح لغـريه: رواه البخاري يف األدب الـمفرد )464(، والرتمـذي )2013(، من حديث أيب الدرداء، 

ورواه أمحد )159/6(، وأبو يعىل )4530(، من حديث عائشة ]«السلسلة الصحيحة» )519([.
)2( صحيح: رواه مسلم )2594(.

)3( متفق عليه: رواه البخاري )3038(، ومسلم )1733(.



البشارات النبوية312

ُحُف، َوَدَخُلوا الـَمْسِجَد َيْسَتِمُعوَن  الـُمؤِذُن َوَجَلَس اإلماُم َعَل الـِمْنرَبِ ُطِوَيْت الصُّ
ْكَر»)1(. الذِّ

اهلَل  عاِة إىل اهلل! يف ُخطبُِكم ودعوتُِكم، واعَلموا أن  الدُّ يا معَش  اهلَل،  فاتَّقوا 
سائُِلكم يوَم القيامِة عن ُخطبِكم، واعَلموا أن الّناَس لن ُيغُنوا عنكم من اهللِ شيئًا 

يوَم القيامة.

ں  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  )ڳ   :l لرسولِه  تعاىل  قاَل 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ( ]الـجاثية[.
َ هبا النَّبيُّ l أصحاَبه وأمَته بعَد ذلك؟  عباد الل! ما هي الُبشى التي بشَّ

هذا الذي سَنعِرُفه يف الـُجمعِة القادمِة -إن شاَء اهلُل تعاىل- إن كاَن يف الُعمِر بقيَّة.

)1( حسـن: رواه أمحـد )81/3(، وأصلـه عنـد مسـلم )850(، مـن حديـث أيب هريرة ]«صحيـح الرتغيب 
والرتهيب» )711([.
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)1( تب�شرُيه l للمَعتزِّين باالإ�شالِم ب�شعادِة الدنيا واالآخرِة
)ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  كتابِه:  يف  وجّل-  -عزَّ  اهلُل  يقوُل  اللِ!  عباَد 
ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 

ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ( ]الصف[.
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  )ڤ   :l لرسولِه  سبحاَنه  ويقوُل 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ 

ڇ( ]األحزاب[.
اهلُل تعاىل- َمع موعظٍة جديدٍة من سلسلِة  اليوِم -إْن شاَء  موعُدنا يف هذا 
دروٌس   ... القرآن  َقصِص  من  والـمرجاُن  ؤلُؤ  اللُّ بعنوان:  التي  الـمواعِظ 
ما  أتدروَن   ،l حممٍد  وحبيبِنا  نبيِّنا  قّصِة  عن  فيها  ُم  نتكلَّ والتي  وِعرٌب  وِعظاٌت 

هي يا عباَد اهلل؟

ريِة  إهنا: البِشاراُت النَّبوّيُة التي سَنقِطُفها -إن شاَء الُل تعاىل- من دراستِنا للسِّ
نيا والخرة. يَن باإلسلِم، بَسعادِة الدُّ ِة الَعِطرة أال وهي: َتبشرُيه l للُمعتزِّ النَّبويَّ

لُّ بيِد اهللِ وحَده. ، والِعزُّ والذُّ لِّ الِعزُّ ِخاَلُف الذُّ

قاَل تعاىل: )ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ( ]آل عمران[.

فعُة والَغَلبُة  ُف والرِّ والناُس قدياًم وحديثًا َيِرصوَن عىل طلِب العزِة وهي الشَّ
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والـَمَنَعُة، ولكنَّهم اختلفوا يف طريقِة الوصوِل إليها:

)ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

ۓ ۓ ڭ( ]البقرة[.
َتم يف اتاِذْهم آهلًة غرَي اهللِ من أوثاٍن وأشخاٍص وأمواٍل  • فالكفاُر َرأْوا أنَّ عزَّ

ومناصَب.

چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  )ڄ  تعاىل:  ــاَل  ق
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ( ]مريم[.

وقاَل تعاىل: )پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ( ]ص[.
وقاَل تعاىل: )ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆۈ 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ( ]الفرقان[.
نيا واآلخرة. ُم اهلُل يف الدُّ ُ َة من آهلتِهْم، فأذهلَّ فالُكّفاُر طَلبوا الِعزَّ

ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  )ۉ  تعاىل:  قاَل 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 

ىئ ی( ]البقرة[.
وقاَل تعاىل: )يب جت حت خت مت ىت يت جث مث( ]الـمجادلة[.

ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  )ڤ  تعاىل:  وقاَل 
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ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ( ]الـمعارج[.
ڦ  ڤ  )ڤ  اهللِ:  بغرِي  اعتزَّ  الذي  للكافِر  ُمَوبًِّخا  تعاىل  وقاَل 
ڦڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چچ چ 
ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ 

ڑ ڑ ک( ]الدخان[.
• والـمنافقوَن َمْرض القلوِب طَلبوا العزَة بُمواالتْم للكفاِر.

-أي:  ڦ(  ڦ  ڦ  ڤ  )ڤ  الـُمناِفقنَي:  وصِف  يف  تعاىل  قاَل   •
-أي: يف مواالِة الكّفاِر من اليهوِد والنَّصارى-  )ڦ ڄ(  أهُل النِّفاق- 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  )ڄ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ( ]الـامئدة[.
َة يف مواالِة الكفاِر، َخِسوا  • واهلُل عزَّ وجلَّ أخرَبنا أن الـمنافقنَي بطلبِهُم الِعزَّ

نيا واآلخرَة، وذلك هو الـخساُن الـمبنُي. الدُّ

ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  )ے   :l لرسولِه  تعاىل  فقاَل 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

ې( ]النساء[.
َة بمواالتِِه  • وهذا عبُداهللِ بُن ُأيبِّ بن َسلول زعيُم الـمنافقنَي عنَدما ابتغى الِعزَّ

ُه اهلُل. لكفاِر مكَة، فأذلَّ

الـمدينِة  إىل  َرَجْعَنا  )َلئِْن  سلوٍل:  بُن  عبُداهللِ  قاَل  الـُمْصَطلِق  بني  غزوِة  يف 
.)1() َلُيْخِرَجنَّ األعزُّ منها األَذلُّ

)1( متفق عليه: رواه البخاري )4901(، ومسلم )2772(.
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الناُس  قَفَل  وملا   l اهلل  رسوَل  وباألذلِّ  نفَسُه،  باألعزِّ  اهلُل-  -لعنه  يعني 
 m حايبُّ الـجليُل عبُداهللِ بُن عبداهللِ بن سلوٍل راجعنَي إىل الـمدينِة، وقَف الصَّ
وَن عليه، فلام جاَء أبوُه عبُداهللِ  عىل باب الـمدينة واستلَّ سيَفُه، فجعَل الناُس َيُمرُّ

بُن ُأيبِّ بِن َسلوٍل قال له ابُنُه: وراَءك! فقاَل: مالك؟ ويَلك! 

- حتى يأذَن لك رسوُل اهللِ  فقال له ابُنُه: واهللِ! ال توُز ِمْن هاهنا -أي: ال ترُّ
ليُل. ويف لفٍظ قال له: واهللِ! ال تدخُل الـمدينَة أبًدا  l، فإّنه l العزيُز وأنَت الذَّ

 . حتى تقوَل: رسوُل اهلل l األعزُّ وأنا اأَلَذلُّ

فلام جاَء رسوُل اهللِ l -وكان إنام َيسرُي ساقًة)1(- فشكا إليه عبُداهللِ بن أيبِّ 
بن سلوٍل ابَنُه، فقال ابُنُه عبُداهلل m: واهللِ! يا رسول اهللِ! ال يدُخلها حتى تأَذن 

.l ِله. فأذَن لُه رسوُل اهلل

فقاَل له ابُنُه: َأَما إْذ أذَن لَك رسوُل اهللِ l فُجِز اآلن()2(.

دوَن الذين َرُضوا باهللِ ربًّا وباإلسالِم دينًا  ا الـمؤمنوَن الّصاِدقوَن الـمَوحِّ • أمَّ
ها هللِ وبيِد اهللِ، ُيعطيها من  ا ورسواًل، َعِلموا وأيقنوا أنَّ العزَة ُكلَّ وبمحمٍد l نبيًّ

يشاُء من عبادِه، فطلبوها مَن اهللِ وحَده.

قاَل تعاىل: )ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې( ]النساء[.

وقاَل تعاىل: )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ( ]يونس:65[.

وقاَل تعاىل: )ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې( ]فاطر:10[.

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  )ڎ  تعاىل:  وقاَل 
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ( ]آل عمران[.

)1( ساقًة: أي خلف الـجيش يسوقه.
)2( انظر: «ابن كثري» )492/4( عن حممد بن إسحاق.



317 البشارات النبوية

كيَف ال؟

واهلُل عزَّ وجلَّ ُهَو العزيُز، فالعزيُز صفٌة من صفاِت اهللِ -عزَّ وجّل- واسٌم 
من أسامئِِه الـحسنى.

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  )ھ  تعاىل:  قاَل 
ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

ۈئ ېئ ېئ( ]الـحش[.
• ِعّزٌة مقتنٌَة بالـحكمِة

قاَل تعاىل: )ې ې ى ى ائ ائ( ]البقرة[.

وقاَل تعاىل: )ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ( ]آل عمران[.

• ِعّزٌة مقتنٌة بالرَّحمِة

قاَل تعاىل: )ې ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ( ]الروم[.

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  وقاَل 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ( ]الدخان[.

• ِعّزٌة مقتنٌة بالق�ِة

قاَل تعاىل: )چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ( ]الـحج[.

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  )ڃ  تعاىل:  وقاَل 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ( ]األحزاب[.
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ٌة مقتنٌة باالإنتقاِم • ِعزَّ

قاَل تعاىل: )ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ( 
]آل عمران[.

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  )گ  تعاىل:  وقاَل 
ڻ( ]إبراهيم[.

• ِعّزٌة مقتنٌة بالـمغفرِة

ى(  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  )ۋ  تعاىل:  قاَل 
]فاطر[.

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٻ  تعاىل:  ــاَل  وق
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ 

ڤ ڤ( ]غافر[.
• ِعّزٌة مقتنٌة بالـحمِد

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  )ڭ  تعاىل:  قــاَل 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې( ]سبأ[.

وقاَل تعاىل: )ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ 
ڃ(  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

]الربوج[.

ُة للكاِفريَن وإن  لَّ ُقوا بأيدي الكافرين، والذِّ ُة للمؤمننَِي وإن ُقتُِلوا وُحرِّ فالِعزَّ
َفِرُحوا بَقتِل وحتريِق الـمؤمننِي.

ووَقفوا  حابِة،  الصَّ ا من خريِة  َسبعنَي صحابيًّ الكّفاُر  َقتَل  ُأحٍد  ففي غزوِة   •
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 l النبيُّ  فقال  ُهَبْل!  ُأْعُل  سفيان:  أبو  زعيُمهم  يقوُل  الـمسلِمنَي،  يف  شاِمتنَي 
 .« ألصحابه: «أِجيُبوُه» قالوا: ماذا نقوُل يا رسول اهلل!؟ قال: قولوا: «الُل أْعَل وَأَجلُّ
ى وال ُعّزى لكم. فقاَل النَّبيُّ l: «أِجيُبوُه» فقاُلوا: َماَذا  قال أبو سفيان: َلنا الُعزَّ
َلُكْم» قاَل أبو سفيان: يوٌم  َمْوىَل  َواَل  َمْواَلنا  الُل  «ُقوُلوا:  نقوُل يا رسوَل اهللِ؟ قال: 

بيوِم بدٍر والـحرُب ِسَجاٌل.

قاَل عمُر: )ال سواٌء! قتالنا يف الـجنِة وقتالكم يف الّناِر()1(.

َويف غزوِة األحزاِب أذلَّ اهلُل الكافريَن، وأعزَّ اهلُل الـمؤمنني.

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڦ  تعاىل:  قاَل 
ڃ چ چ چ چ( ]األحزاب:9[.

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  )ڃ  تعاىل:  وقاَل 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ( ]األحزاب[.

َة، دخَل النبيُّ l مكَة بعشِة آالِف مقاتٍل ففتَحها بغرِي قتاٍل، وأَخَذ  ويف فتِح مكَّ
 :l بعصاُه يكِسُ اآلهلَة الـمزعومَة التي اعتزَّ هبا الكفاُر، وهو يقول l ُّالنَّبي

)ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ( ]اإلرساء[.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ( ]سبأ[.

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  )گ  واهلل!  نَعم 
ڱ( ]الـمنافقون[.

باإلسالم،  بإحساٍن  َتبَِعُهم  وَمْن   o حابُة  الصَّ الّصالـُح؛  سلُفنا  واعتزَّ   •
فأعزهُم اهلُل باإلسالِم، ومن األمثلِة عىل ذلك:

)1( صحيح: رواه البخاري )3039(.
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الـمثاُل األول: عن طارِق بِن شهاٍب قال:

«خرَج عمُر بُن الـخطاِب إىل الّشاِم َوَمَعنا أبو ُعبيدَة بُن الـجّراِح، فَأَتْوا عىل 
وأخَذ  َعاتِِقِه،  فَوَضْعُهاَم عىل  ْيِه  ُخفَّ َعْنَها، وخلَع  فنزَل  لُه،  ناقٍة  اَضٍة، وعمُر عىل  خَمَ
ا الـمَخاَضَة، فقاَل أبو ُعبيدَة: يا أمرَي الـمؤمننَي! أأنَت تْفَعُل  بِزَماِم ناقتِِه فخاَض هِبَ

ُفوَك)1(! ين أنَّ أهَل البلِد اْسَتْشَ َهَذا؟! ما يسُّ

ِة حممٍد l! إّنا ُكّنا  ْه! لو َيُقْل ذا غرُيَك أبا ُعبيدَة! جعْلُتُه َنَكااًل أُلمَّ فقاَل عُمر: َأوَّ
نا اهلُل به، أذّلَنا اهلُل». نا اهلُل باإلسالِم، َفَمْهاَم َنْطُلُب الِعزَّ بغرِي ما أَعزَّ أذلَّ قوٍم، فأَعزَّ

وف روايٍة َلُه:

َتْلقاَك الـجنوُد وبَطاِرَقُة الّشاِم وأنَت عىل َحالَِك هذِه؟  «يا أمرَي الـمؤمننَي! 
نا اهلُل باإلسالِم، فَلْن َنْبَتَغَي الِعزَّ بَغرْيِِه»)2(. فقال ُعمُر: إنَّا َقْوٌم أعزَّ

m عن قتاِل بدٍر  ي أنُس بُن النَّرْضِ الـمثال الثاين: عن أنٍس m قاَل: غاَب َعمِّ
فقال: يا رسوَل اهللِ! ِغبُت َعْن أّوِل ِقَتاٍل قاتلَت الـمشكنَي، َلئِْن أشهِدين اهلُل 
َينَّ اهلُل ما أصنُع، فَلـامَّ كاَن يوُم ُأُحٍد انكشَف الـمسلموَن  قتاَل الـمشكنَي َلرَيَ
فقال: اللهمَّ إينِّ أْعَتِذُر إَلْيَك ممَّا َصَنَع َهُؤالِء -يعني أصحاَبه-، وأبرُأ إليَك 
َم فاْسَتْقَبَلُه َسْعُد بُن ُمَعاٍذ، فقال:  مّما َصَنَع هؤالِء -يعني الـمشكني-، ُثمَّ تقدَّ

، إيِنِّ أِجُد رَيها من دوِن ُأُحد.  َيا سعَد بَن معاٍذ، الـجّنُة َوَربِّ النَّرْضِ

فقاَل سعُد: َفاَم اْسَتَطْعُت يا رسوَل اهللِ! َما َصَنَع؟ قال أنٌس: فَوَجْدَنا بِِه بِْضًعا 
وثامننَي ضبًة بالسيِف، أو طعنًة برمٍح، أو َرْميًة بسهٍم. ووجْدناُه قد ُقتَل، ومّثَل به 

الـمشكوَن، فام عرفُه أحٌد إاّل ُأخُتُه بَِبنانِِه -أْصَبِعه-.

)1( استشفوك: أي رأوك عىل هذا الـحال وأنت أمري الـمؤمنني.
)2( رواه الـحاكم يف الـمستدرك )195(، والدينوري يف الـمجالسة )418(.



321 البشارات النبوية

قاَل أنٌس: كنا نرى أو َنُظنُّ أّن هذه اآلية نزَلْت فيه ويف أشباهه: )ٱ ٻ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٿ( ]األحزاب[)1(.
َر َعَلْيِهْم  ًة َعْيًنا، َوَأمَّ يَّ الـمثال الثالث: عن أيب هريرَة m قال: »َبَعَث النبيُّ l رَسِ
يٍّ ِمْن  َة، ُذِكُروا حِلَ َعاِصَم ْبَن َثابٍِت، َفاْنَطَلُقوا َحتَّى إَِذا َكان َبنْيَ ُعْسَفاَن َوَمكَّ
وا  َفاْقَتصُّ َراٍم،  َرُجٍل  ِماَئِة  ِمْن  بَقِريٍب  َفَتبُِعوُهْم  َياَن،  حَلْ َبُنو  ْم  هَلُ ُيَقاُل  ُهَذْيٍل، 
الـَمِديَنِة،  ِمَن  ُدوُه  َتَزوَّ َتٍْر  َنَوى  ِفيِه  َجُدوا  َفَوَ َنَزُلوُه،  َمْنِزاًل  َأَتْوا  َحتَّى  آَثاَرُهْم 
َعاِصٌم  اْنَتَهى  َفَلـامَّ  حَلُِقوُهْم،  حتَّى  آثاَرُهْم  َفَتبُِعوا  َيْثِرَب  َتُْر  َهَذا  َفَقاُلوا: 
َفٍة- َوَجاَء الَقْوُم فأَحاُطوا هِبِْم، َفَقاُلوا:  ُئوا إىَِل َفْدَفٍد -َرابِيٍة ُمْشِ َوَأْصَحاُبُه جَلَ
َعاِصٌم:  فَقاَل  َرُجاًل،  ِمْنُكْم  َنْقُتُل  أالَّ  إَِلْيَنا  َنَزْلُتْم  إِْن  َوالـِميَثاُق،  الَعْهُد  َلُكُم 
َقَتُلوا  حتَّى  َفقاَتُلوهم  َنبِيََّك،  ا  َعنَّ َأْخرِبْ  اللهمَّ  َكاِفٍر،  ِة  ِذمَّ يِف  َأْنِزُل  َفاَل  َأَنا  ا  َأمَّ
ْبِل، َوَبِقَي ُخَبْيٌب َوَزْيٌد، وَرُجٌل آخُر، فأْعُطوُهم الَعْهَد  َعاِصاًم يِف َسْبَعِة َنَفٍر بِالنَّ
اْسَتْمَكُنوا  َفَلـامَّ  إليهم،  نزلوا  والـميثاَق،  العهَد  أْعُطوُهُم  فَلـامَّ  َوالـِميَثاِق، 

ا،  ِهْم َفَرَبُطوُهْم هِبَ وا َأْوَتاَر ِقِسيِّ ِمْنُهْم، َحلُّ

ُروُه  ُل الَغْدِر، َفَأَبى أْن َيْصَحُبُهْم َفَجرَّ الُِث الذي َمْعُهاَم: َهَذا َأوَّ ُجُل الثَّ َفَقاَل الرَّ
ا  وُه َعىَل َأْن َيْصَحَبُهْم، فَلْم َيْفَعْل َفَقَتُلوُه، َواْنَطَلُقوا بُِخَبْيٍب َوَزْيٍد َحتَّى َباُعوُهَ َوَعاجَلُ
ى ُخَبْيًبا َبُنو الـَحاِرِث ْبِن َعاِمِر، َوَكاَن ُخَبْيٌب ُهَو الذي َقَتَل الـَحاِرَث  َة، َفاْشرَتَ بَِمكَّ
بعِض  من  ُموَسى  اْسَتَعاَر  َقْتَلُه،  ُعوا  أمْجَ إذا  َحتَّى  َأِسرًيا،  ِعْنَدُهْم  َفَمَكَث  َبْدٍر،  َيْوَم 
ا، َفَأَعاَرْتُه، قالت: َفَغِفْلُت َعْن َصبِيٍّ يل، َفَدَرَج إليِه -أي  َبناِت الـَحاِرِث لَِيْسَتِحدَّ هِبَ
َذلَِك  َعَرَف  َفْزَعًة  َفِزْعت  رأيُتُه  فَلـامَّ  َفِخِذِه،  عىَل  َفَوَضَعُه  َأَتاُه  َحتَّى  إِلِْيِه-  َفَمَشى 

)1( متفق عليه: رواه البخاري )2805(، ومسلم )1903(.
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شاء  -إن  َذلَِك  ْفَعَل  أِلَ ُكْنُت  َما  َأْقُتَلُه؟  َأْن  َشنْيَ  أَتْ َفَقاَل:  الـموسى،  َيَدِه  ويف  ِمني 
ا ِمْن ُخَبْيٍب، َلَقْد رَأْيُتُه َيْأُكُل ِمْن  اهلل تعاىَل-، وَكانْت َتُقوُل: َما َرَأْيُت َأِسرًيا َقطُّ َخرْيً
ُه مُلوثٌق بِالـحديِد، وما كاَن إالَّ ِرْزٌق َرَزَقُه  َة َيْوَمئٍذ َثَمرٌة، َوإِنَّ ِقْطِف ِعَنٍب، َوَما بَِمكَّ
َف إَِلْيهم  ، ثمَّ اْنَرَ اهلل، فَخَرُجوا بِه ِمَن الـَحَرِم لَِيْقُتُلوُه َفَقال: َدُعوين أصيلِّ َرْكَعَتنْيِ
فقال: َلْواَل َأْن َتَرْوا َأنَّ َما يِب َجَزٌع ِمَن الـَمْوِت َلِزْدُت، فَكاَن أوَل َمْن َسنَّ الّرْكَعَتنِي 

ِعْنَد الَقْتِل ُهَو.
ثم قال: اللهمَّ َأْحِصِهْم)1( َعَدًدا، ثم قال:)2(

ُمْسِلام ُأْقَتُل  ِحنَي  ُأَبايِل  َوَلْسُت 

 

َيشْأ  وإِْن  اإِلَلِه  َذاِت  يف  وَذلَِك 

 

ِعي َمْرَ اهللِ  َكاَن يف  َجْنٍب  َأيِّ  َعىَل 

 

ِع)2( ــزَّ مُمَ ِشْلٍو  أْوَصــاِل  َعىَل  ُيَباِرك 

 

ثم قام إليِه ُعْقَبُة بُن الـحارِث َفَقَتَلُه)3(.

حَتّكَم  وإن  بكفرِه  ذليٌل  والكافُر  الكفاُر،  َقَتَلُه  وإن  بإسالِمه  فالـُمسِلُم عزيٌز 
يف رقاِب الـمسلمني. فاحرص يا عبَد اهلل عىل أن توت عىل اإلسالم الذي جاَء به 

حممٌد l، وال ُتباِل حنَي ُتقَتُل مسلاًم بأي طريقٍة ُتْقتُل، ويف أيِّ مكاٍن ُترمى.

بغرِي  اعَتزَّ  فمن  بِه،  إال  لنا  ِعّزَة  فال  باإلسالم،  اهلُل  نا  أعزَّ لقد  اإلسلم!  أمة 
تِه  ْم يف كتابِِه ورسوهُلم l يف ُسنَّ ُ ُهْم رهبُّ ُ وَن باإلسالم ُيَبشِّ . والـُمْعَتزُّ اإلسالِم ذلَّ

بام ييل:
ُرُهم مِبحبِة الِله لهم ون�شِره، واأنهم حزُب اللِه الغالب�ن اأوالً: ُيبَ�شِّ

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  )ڱ  تعاىل:  قاَل   •

)1( أْحِصِهْم عددًا: أي أْهِلْكهم بحيث ال تبقى من عددهم أحدًا.
ِع: أي عىل أعضاِء جسٍد ُمَقّطع. )2( عىل أوصال ِشلِو مُمَزَّ

)3( صحيح: رواه البخاري )3045(.
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ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

ی ی ی( ]الـامئدة[.
ُك الل َبْيَت َمَدٍر  َهاُر، َواَل َيْتُ ْيُل َوالنَّ • وقاَل l: «َلَيْبُلَغنَّ َهَذا اأَلْمُر َما َبَلَغ اللَّ
ا ُيِعزُّ الل بِِه اإِلِْسَلَم،  يَن، بِِعزِّ َعِزيٍز َأْو بُِذلِّ َذلِيٍل، ِعزًّ َواَل َوَبٍر إاِلَّ َأْدَخَلُه الل َهَذا الدِّ

َوُذالًّ ُيِذلُّ الل بِِه اْلُكْفَر»)1(.

َعبَدُه، وَغَلَب  أَعزَّ ُجنَدُه، وَنَصَ  َوْحَده،  الُل  إَِلَه إالَّ  l يقوُل: »اَل  وكاَن   •

األحزاَب َوْحَدُه، َفَل َشَء َبْعَدُه»)2(.
رُهم بالـجنَِة والف�ِز العظيم ثانياً: ُيبَ�شِّ

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تــعــاىل:  ــاَل  ق  •
ٿ(  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

]فصلت[.

m: )انتسَب رجالن عىل عهِد رسوِل اهلل l أي  كعٍب  بُن  ُأيبُّ  • وقال 
ُكلُّ منهام ذكر َنَسَبُه، فقال أحُدَها: أنا فالٌن ابُن فالٍن، فَمْن أنَت ال أمَّ لك؟ فقال 
فلٍن  ابُن  فلُن  أنا  أحُدها:  فقاَل   ،q ُموَسى  َعْهِد  َعَل  َرُجلِن  »اْنَتَسَب   :l

-حّتى َعدَّ تسَعًة- فمن أنَت ال أمَّ لك؟

أْن   q إىل موسى  الُل  فَأْوَحى  قال:  اإلسلم.  ابُن  فلٍن،  ابُن  فلُن  أنا  قال: 
ا الـُمْنَتمي أْو الـُمْنَتِسُب إىل تسعٍة ف النّاِر فأْنَت  َ ا أنَت أهيُّ قْل لَذيِن الـُمْنَتِسَبنْي: أمَّ
)1( صحيح: رواه أمحد )103/4(، والطحاوي يف «شح مشـكل اآلثار» )458/15(، والطرباين يف «مسـند 

الشاميني» )951(، والـحاكم )8442(، ]«الصحيحة» )3([.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )4114(، ومسلم )2724(. 
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ِة فَأْنَت َثالِْثُهم ِف الـَجّنِة»)1(. ا أْنَت يا َهَذا الـمْنَتِسُب إىَِل اْثَنني ف الـَجنَّ هم، َوأمَّ َعاِشُ

• فيا أهيا الـمسلَم! إذا اعتزَّ الناُس بأنساهِبم وأحساهِبْم، فاعتزَّ أنَت بإسالِمك.

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  )چ  تعاىل:  قاَل 
ڈ ڈ( ]فصلت[.

اُه ِســوَ يِل  أَب  اَل  ــالُم  اإلس أيب 

 

تيِم أو  بــَقــْيــٍس  اْعــَتــُزوا  إَِذا 

 

نيا، فال ُتغني عنهم  ها وإن اعتّز هبا أصحاهُبا يف هذه الدُّ • فهذه األنساُب كلُّ
شيئًا يوم القيامِة.

قاَل تعاىل: )ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ( 
]الـمؤمنون[.

القيامِة؟ واهلُل سبحاَنه يقوُل:  الُقرابُة واألنساُب ألصحاهِبا يوَم  وماذا تفعُل 
)ىئ ىئ ی ی ی یجئ حئ مئىئ يئ جبحب خب مب ىب يب جت 

حت( ]عبس[.

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  سبحانه:  ويقوُل 
ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀڀ 

ڤ ڦ( ]الـمعارج[.
ُحّكامًا  ِة  اإلسالميَّ ِة  األمَّ فعىل  دينِنا،  يف  كرامُتنا  َشُفنا،  ِعّزُتنا،  اللِ!  عباَد 

وحمكوِمنَي أن َيعودوا إىل اإلسالم. 

بيُل إىل العزِّ والتَّمكنِي؟ هذا الذي سَنعِرُفه يف الـُجمعِة القادمِة -إن  فام هو السَّ
شاَء اهلُل تعاىل- إن كاَن يف الُعمِر بقيَّة.

)1( صحيـح: رواه عبـد اهلل بن أمحد يف «زوائد الـمسـند» )128/5(، وعبد بن محيـد )92/1(، والطرباين يف 
الكبري )104/20(، ]«صحيح الـجامع» )1270([.
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 )2( تب�شرُيه l للمعتزين باالإ�شالم ب�شعادة الدنيا واالآخرة
ال�شبيُل اإىل العزِّ والن�شِر والتمكني

عباَد اللِ! يقوُل اهلُل -عزَّ وجّل- يف كتابِه: )ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ېٱ  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ 

ڦ ڦ ڦ ڦ( ]األنفال[.
ىئ(  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  )ۇئ  سبحانه:  ويقوُل 

]الصف[.

سلسلِة  من  جديدٍة  موعظٍة  مَع  تعاىل-  اهلُل  شاِء  -إن  اليوِم  هذا  يف  موعُدنا 
ؤلُؤ والـَمرجاُن من َقصِص القرآن ... دروٌس وعظاٌت  الـمواعِظ التي بعنوان: اللُّ

َنا حممٍد l، أتدروَن ما هي يا عباَد اهلل؟ ِة نبيِّ ُم فيها عن قصَّ وعرٌب، والتي نتكلَّ

بيُل إىل العزِّ والنَِّص والتَّمكنِي ف األرِض إهنا: السَّ

ِرُصوَن  َيْ وحديثًا  قدياًم  الناَس  إنَّ  الـامضيِة:  الـجمعِة  يف  ُقلنا  اللِ!  عباَد 
طريقِة  يف  اختلفوا  ولكن  والـمَنعُة-  والَغَلبُة  فعُة  والرِّ ُف  الشَّ -وهي  العّزِة  عىل 

ِإليها. الوصول 

ُم اهلُل. ُ َتم يف اتاِذِهْم آهلًة غرَي اهللِ، فأذهلَّ • فالكّفاُر رَأْوا أّن ِعزَّ

چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  )ڄ  تعاىل:  ــاَل  ق
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ( ]مريم[.
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ُم اهلُل. ُ اِر، فأذهلَّ َتم يف مواالِتم للُكفَّ • والـمنافقون َرأْوا أّن عزَّ

قاَل تعاىل لرسولِه l: )ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ 
ې(  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

]النساء[.

َة هللِ وحدُه. • وأّما الـمؤمنوَن الصادقوَن فقد َعِلموا وأيَقنوا أّن العزَّ

اهلل  ِمَن  فطلبوها  ]فاطر:10[.  ې(  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  )ۋ  تعاىل:  قاَل 
وحَده، فأعزهم اهلل.

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  )گ  تعاىل:  قاَل 
ڱ( ]الـمنافقون[.

وَضَب الفاروُق عمُر m لألّمِة أروَع األمثلِة يف االعتزاِز باإلسالِم فقط 
نا اهلُل به،  نا اهلُل باإلسالِم، َفَمْهاَم َنْطُلُب الِعزَّ بغرِي ما أَعزَّ فقال: «إّنا ُكّنا أذلَّ قوٍم، فأَعزَّ

أذّلَنا اهلُل»)1(.

منه  العزَة  طَلبوا  الذين  الّصادقنَي  الـمؤمننَي  عباَدُه  وعَد  وجلَّ  عزَّ  واهلُل 
ُهْم وينَرُهْم وُيمّكَنُهم يف األرَض. باإلسالِم أن ُيِعزَّ

قاَل تعاىل: )ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڍ  ڇ  چ چ ڇ ڇ ڇ  چ  چ  ڃ ڃ  ڃ ڃ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ( ]النور:55[.
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  )ٿ  تعاىل:  وقــاَل 

ڦ ڦ( ]غافر[.

)1( رواه الـحاكم يف «الـمستدرك» )207(، والدينوري يف الـمجالسة )418(.
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)چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  وقاَل تعاىل: 
ڎ ڈ( ]األنبياء[.

، َوالتَّْمِكنِي ِف  ْفَعِة، والَنْصِ يِن، والرِّ ناِء، والدِّ ْ هذِه األّمَة بالسَّ وقاَل l: «َبشِّ
ْنَيا، َلْ َيُكْن َلُه ف الِخَرِة ِمْن َنِصيٍب»)1(. اأَلْرِض، َفَمْن َعِمَل ِمْنُهْم َعَمَل الِخَرِة للدُّ

وقاَل l: «إِنَّ الَل َزَوى ِل األرَض» -أي: ضمَّ يَل األرَض- «َفَرَأْيُت َمَشاِرَقَها 
تِي َسَيْبُلُغ َما ُزِوَي ِل ِمْنَها»)2(. ا َوإِنَّ ُمْلَك ُأمَّ َوَمَغاِرَبَ

ِلُف وعَدُه. • واهلُل -عزَّ وجّل- إذا وعَد ال خُيْ

ڀ(  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  قاَل 
]الروم[.

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   ( تعاىل:  وقاَل 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 

ىئ ی ی ی ی جئ حئ( ]التوبة[.
 ، l أهيا السلمون! األمُة اإلسالميُة اليوَم ترُّ بحاالٍت أخرَب عنها رسوُل اهلل

ِق الذي ال خيفى عىل أحٍد. عِف والتَّفرُّ لِّ والضَّ فوصَلْت إىل ما وصَلْت إليه مَن الذُّ
نَْيا وَكَراِهَيُة الـَم�ِت« الـحالة االأوىل: حالُة الَ�ْهِن »حبُّ الدُّ

َعَلْيُكْم  َتَداَعى  أْن  «ُيوِشُك   :l اهللِ  رسوُل  قاَل  قاَل:   m ثوباَن  عن   •

قال:  يومئٍذ؟  نحُن  قلٍة  َأَوِمن  قائٌل:  فقال  َقصعتَِها«  إىل  األَكَلُة  َتَداَعى  َكَم  اأُلَمُم، 

)1( صحيح: رواه أمحد )134/5(، والـحاكم )7862(، وأبو نعيم يف «الـحلية» )255/1-256(، والبيهقي 
يف «دالئل النبوة» )318/6(، واللفظ ألمحد ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )23([

)2( صحيح: رواه مسلم )2889(.
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كم  ْيِل، ولينِزَعنَّ الُل من ُصدوِر عدوِّ «َبْل َأْنُتْم َيوَمئٍذ كثرٌي؛ وَلكنكم ُغثاٌء َكُغَثاِء السَّ
الـمهابَة ِمنُكْم، َوَلْيِقذَفنَّ الُل ف ُقُلوبُكم الَوهَن«. قالوا: يا رسوَل اهللِ! وما الَوْهُن؟ 

ْنَيا َوَكَراِهَيُة الـموِت»)1(. قال: »حبُّ الدُّ

• وعن ابِن عمَر n أنَّ رسوَل اهلل l قال: »إَِذا َتَباَيْعُتْم بالِعينِة، وأخذُتْم 

نيا  الدُّ ُحبِّ  َعْن  كنايٌة  -وهذا  الـِجَهاَد«  وَتَرْكُتم  بِالّزْرِع،  َوَرِضْيُتم  البقِر،  أذناَب 
َط الُل عَليكم ُذالًّ اَل َيْنِزعُه حّتى  وكراهيِة الـموِت كام جاَء يف الـحديِث األوِل- »َسلَّ

َتْرِجُعوا إىَِل ِديَنُكْم»)2(.

• وهذا ظاهٌر جدًا يف األمِة اليوَم، فالذين خَيرجوَن يف مظاهراٍت ال َيطلبوَن 

الـمرض  ويرتكوَن  العمِل  عِن  ويمتنعوَن  يعتصموَن  الذين  واألطباُء  نيا،  الدُّ إال 
موَن الذين ُيرِضبوَن عن التَّدريِس وَيرتكوَن  نيا، والـُمعلِّ يموُتوَن ال ُيريدوَن إاّل الدُّ

الطالَب بدوِن تعليٍم ال ُيريدوَن إال الّدنيا.
نَِّة، وَف�َشاٌد يف القل�ِب» الـحالة الثانيُة: حالُة الدََّخِن «انحراٌف عِن ال�شُّ

رْيِ، َوُكْنُت  • يقوُل حذيفُة m: «َكاَن النَّاُس َيْسَأُلوَن َرُسوَل اهللِ l َعِن اخْلَ
 ، َوَشٍّ ٍة  َجاِهِليَّ يِف  ا  ُكنَّ ا  إِنَّ اهللِ!  َرُسوَل  َيا  َفُقْلُت:  ُيْدِرَكنِي،  َأْن  اَفَة  خَمَ  ِّ الشَّ َعِن  َأْسَأُلُه 

؟  رْيِ ِمن َشٌّ رْيِ، َفَهْل َبْعَد َهَذا اخْلَ َذا اخْلَ َوَجاء اهلُل هِبَ

ِّ ِمْن َخرْيٍ؟  َقاَل: »َنَعْم!«، ُقْلُت: وَهْل َبْعَد َهَذا الشَّ

َقاَل: »َنَعْم! َوِفيِه َدَخٌن«، ُقْلُت: َوَما َدَخُنُه؟ 

َوُتْنِكُر«،  ِمْنُهْم  َتْعِرُف  َهْديِي،  بَِغرْيِ  ُدوَن  َوهَيْ تِي،  ُسنَّ بَِغرْيِ  وَن  َيْسَتنُّ »َقْوٌم  َقاَل: 
)1( صحيـح: رواه أبـو داود )4297(، وأمحـد )278/5(، والطيالس )992(، والبيهقـي يف «دالئل النبوة» 

)534/6(، واللفظ أليب داود ]«السلسلة الصحيحة » )958([
)2( صحيـح لغـريه: رواه أبـو داود )3462(، والبزار )5887(، والطرباين يف «مسـند الشـاميني» )2417(، 

والبيهقي يف السنن )316/5(، ]«صحيح الرتغيب والرتهيب » )1389([.
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؟  رْيِ ِمْن َشٍّ ُقْلُت: َفَهْل َبْعَد َذلَِك اخْلَ

َيا  ُقْلُت:  ِفيَها«،  َقَذُفوُه  إَِلْيَها  ْم  َأَجاَبُ َمْن  َم  َجَهنَّ َأْبَواِب  َعَل  ُدَعاٌة  »َنَعْم!  َقاَل: 
ُموَن بَِأْلِسَنتَِنا«، ُقْلُت: َفاَم َتأمُرين  َرُسوَل اهللِ! ِصْفُهْم َلَنا، َقاَل: »ُهْم ِمْن ِجْلَدتَِنا، َوَيَتَكلَّ

إِْن َأْدَرَكنِي َذلَِك؟ 

اَعٌة َواَل إَِماٌم؟  ْم مَجَ اَعَة اْلُْسِلِمنَي َوإَِماَمُهْم«، ُقْلُت: َفإِْن مَلْ َتُكْن هَلُ َقاَل: »َتْلَزُم َجَ
َها، َوَلْو َأْن َتَعضَّ بَِأْصِل َشَجَرٍة َحتَّى ُيْدِرَكَك اْلَْوُت  َقاَل: »َفاْعَتِزْل تِْلَك اْلِفَرَق ُكلَّ

َوَأْنَت َعَل َذلَِك»)1(.

• وهذا ظاهٌر يف األمِة اليوم، ُبعٌد عن السنِة، وفساٌد يف القلوب إالَّ َمْن َرِحَم 
ريب.

الـحالُة الثالثُة: حالُة الف��شى »جاهٌل ُيفتي، وُرَوْيِب�َشٌة يتَكلَُّم«

َيْنَتِزُعُه ِمَن الِعَباِد، َوَلِكْن َيْقبُِض  • قاَل l: »إِنَّ الل اَل َيْقبُِض الِعْلَم اْنتَِزاًعا 
ااًل، َفُسئُِلوا َفَأْفَتْوا  َذ النَّاُس ُرُؤوًسا ُجهَّ َ الِعْلَم بَِقْبِض الُعَلَمِء، َحتَّى إَِذا َلْ ُيْبِق َعاِلًا اتَّ

وا»)2(. وا َوَأَضلُّ بَِغرْيِ ِعْلٍم، َفَضلُّ

اْلَكاِذُب،  ِفيَها  ُق  ُيَصدَّ اَعاُت،  َخدَّ َسَنَواٌت  النَّاِس  َعَل  l: «َسَيْأِت  وقاَل   •

ِفيَها  َوَيْنِطُق  ِمنُي،  اأْلَ ِفيَها  ُن  وَّ َوُيَ ائُِن،  اْلَ ِفيَها  َوُيْؤَتَُن  اِدُق،  الصَّ ِفيَها  ُب  َوُيَكذَّ
ة»)3(. اِفُه يتكلُم ِف َأْمِر اْلَعامَّ ُجُل التَّ َوْيبَِضُة؟ َقاَل: »الرَّ َوْيبَِضُة«، ِقيَل: َوَما الرُّ الرُّ

باِب بالـُخروِج إىل الشارِع  • وهذا ظاهٌر يف األمِة اليوَم، َفَمِن الذي ُيفتي للشَّ

)1( متفق عليه: رواه البخاري )3606(، ومسلم )1847(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )100(، ومسلم )2673(.

)3( صحيـح: رواه ابـن ماجـه )4036(، وأمحـد )291/2(، والـحاكم )512/4(، من حديـث أيب هريرة، 
ورواه أمحـد )220/3(، والطـرباين يف »األوسـط« )8439(، مـن حديث أنس، والبـزار )2740(، من 

حديث عوف بن مالك، واللفظ البن ماجه ]»صحيح الـجامع« )3650([.
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يف  ُم  يتكلَّ الذي  َوَمن  شهيدًا؟!  ماَت  منهم  ماَت  َمْن  أنَّ  ُهْم  رِبُ وخُيْ مظاهراٍت،  يف 
الـمسائِل الكباِر لألمِة اليوَم؟!

ِة  ُة بيِد اهللِ وحَدُه، واهلُل -عزَّ وجّل- وعَد الـمؤمننَي بالِعزَّ أمة اإلسلم! الِعزَّ
ِلُف وعدُه، واألمُة اإلسالميُة اليوم أصاهَبا  والنَِّر والتَّمكنِي، واهلُل -عّز وجّل- ال خُيْ
َخُن )وهو االنحراُف عن  الَوْهُن: )وهو حبُّ الدنيا وكراهيُة الـموت(، وَحلَّ هَبا الدَّ
نِة وفساُد القلوِب(، وانتَشْت فيها الَفوض: )جاهٌل ُيفتي، ورويبضٌة يتكلُم(. السُّ

فم السبيُل إىل الِعزِّ والنِص والتمكني؟؟

التي  )زعموا(  ِة  لميَّ السِّ بالـُمظاهراِت  يكوُن  والتمكنُي  والنَُّر  الِعزُّ  هل   •
َتبدُأ بالـُمطالبِة باإلصالِح وتنتهي بالـمطالبِة بإسقاِط النِّظاِم؟!

س من جامعِة  باِب الـمَتحمِّ • هل الِعزُّ والنَُّر والتَّمكنُي يكوُن بتخريِج الشَّ
وارِع لَِتخريِب بالِدهْم؟! ِة إىل الشَّ )الفيس بوك( الَيهوديَّ

بالـخروِج عىل والِة األمِر، وفضِحِهْم  الِعزُّ والنَُّر والتَّمكنُي يكوُن  • هل 
عىل رؤوِس األشهاِد؟!

• هل الِعزُّ والنَُّر والتَّمكنُي يكوُن باالعتداِء عىل رجاِل األمِن الذين يفظوَن 
األمَن واألماَن يف البالِد؟!

الِعزُّ والنَُّر والتَّمكنُي ال يمكُن أن يتحقق أبدًا إال بَشطنِي اثَنني:
�ل�صرُط �لأوُل: �لإعد�ُد �لإمياينُّ

وذلك ألّن اهلَل -تبارك وتعاىل- َقْد َرَهن النَّر بأهلِه.

فقاَل تعاىل: )ھ ھ ھ ے ے ۓ( ]الروم[.

ۋ(  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  )ڭ  تعاىل:  وقــاَل 
]حممد[.
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ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  )ڤ  تعاىل:  وقاَل 
ڄ( ]النور:55[.

فالنَُّر مرهوٌن بأهلِه، فإذا قاَل قائٌل: أيَن الِعزُّ والنَُّر والتَّمكنُي الذي وعَد 
اهلُل به؟

ُقلنا له: أين الـمؤمنوَن الذي َيستِحقوَن الِعزَّ والنََّر والتَّمكني؟!

فاهلُل -عزَّ وجّل- يقوُل: )ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ( ]البقرة[.
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  )چ  تعاىل:  وقــاَل 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک( ]آل عمران[.
�ل�صرط �لثاين: �لإعد�ُد �لـماديُّ

قاَل تعاىل: )ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ۉ ۉ ې ې( ]األنفال:60[.

ُة اإليمنيُة هي تقوى الل والُعدَّ

لقد َجعَل اهلُل العاقبَة الـُحْسَنى والعزَّ والنََّر ألهِل التَّقوى.

قاَل تعاىل: )ۋ ۋ ۅ( ]طه[.

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  )ہ  تعاىل:  وقاَل 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ( ]األعراف[.

ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  )ى  تعاىل:  وقاَل 
ۈئ ۈئ ېئ( ]آل عمران[.
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وقاَل تعاىل: )ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب( ]النحل[.

وقاَل تعاىل: )ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک( ]الـامئدة:12[.

فبان لِذي عيَننِي أّن اهلَل -عزَّ وجّل- نارٌص هذه األمة، لكنَّ النََّر ال يكوُن 
وَن مشاعَر  إال ألهِلِه، ليَس باألماينِّ والتخيُّالِت التي ُيْلِهُب هبا الـَحَرِكّيوَن والـِحْزبِيُّ

الناِس.

قاَل تعاىل: )ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ( ]النساء[.

وِء  السُّ أهِل  عن  ُيْرَفعاِن  ونَرُه  اهللِ  واليَة  أنَّ  عىل  دليٌل  الكريمِة  اآليِة  ففي 
والـمعايص؛ وذلك ألنَّ عدوَّ الـمسلمنَي ال َينتِرُ عليهم بقّوتِِه، وإنام َينتِرُ عليهم 

م، وَيِكُلُهْم إىل أنُفِسهم، فهنالك تكون الغَلَبَة ملَن َغَلَب. حنَي يرتُكهم رهبُّ

ُط فيها شطان: ُة اإليامنيُة التي هي تقوى اهللِ ُيشرْتَ * الُعدَّ
ال�شرُط االأوُل: ت�حيُد الله -َعزَّ وجّل- الـخايل من ال�شرِك.

ال�شرُط الثاين: متابََعُة الر�ش�ِل l الـخاليُة من االبتداِع

طنِي يف آيٍة واحدٍة من آياِت الـجهاِد، أال  وقد مَجَع اهلُل عزَّ وجّل بني هَذيِن الشَّ
وهي قوُلُه تعاىل: )ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ( ]األنفال[.

َك، وهو أيضًا مع الـمؤمننَي الذين  َك، َوَولِيُّ أْي: أنَّ اهلَل معَك وُمَؤيُِّدَك ونارِصُ
َطنِي: التوحيُد، والـمتاَبَعُة. ُقوا هذين الشَّ َحقَّ

يُن الذي جاَء به حممٌد l من عنِد ربِِّه )ال إلَه  والتوحيُد، والـمتابَعُة ها الدِّ
إال اهلُل، حممٌد رسوُل اهللِ(.
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- وَنَروا  طنِي -أي رَجعوا إىل دينِهم الـحقِّ َق الـمؤمنوَن اليوَم هَذيِن الشَّ فإذا حقَّ
َن هلم يف اأَلْرِض. ُهْم ويمكِّ ُهْم وَيْنُرَ اهلَل يف أنفسِهم، كاَن حّقًا عىَل اهللِ أن ُيِعزَّ

قاَل تعاىل: )ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ( ]حممد:7[.

وقاَل تعاىل: )ھ ھ ھ ے ے ۓ( ]الروم[.

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تعاىل: )ٱ  قاَل  وعَده،  ِلُف  خُيْ ال  واهلُل  اهللِ،  من  وعٌد  وهذا 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ( ]الروم[.

إال  يكوُن  ال  والظهوَر  والتَّمكنَي  والنََّر  الِعّزَة  أنَّ   l النَّبيُّ  أخرَب  وقد   •
.l ِة رسول اهلل كنَي بُسنَّ للُمؤمننَِي الـُمتمسِّ

ْم،  ُهْم َمْن َخَذَلُ ، اَل َيُضُّ تِي َظاِهريَن َعَل الـَحقِّ قاَل l: «اَل َتَزاُل َطائَِفٌة ِمْن ُأمَّ
َحتَّى َيْأِتَ َأْمُر اللِ َوُهْم كذلك»)1(.

ْم  ُهْم ُخْذاَلُن َمن َخَذَلُ تِي َمْنُصوِريَن، اَل َيُضُّ وقاَل l: «اَل َتَزاُل َطائفٌة ِمْن ُأمَّ
َحتَّى تُقوَم الّساعُة»)2(.

بعَد توحيِدهم هللِ  نِة  بالسُّ ُكُهم  الّطائفَة منصورًة هو تسُّ الذي جعَل هذه  إن 
: مهام كاَن فينا من عيوٍب؛ فإنَّ أعداَءنا ُكفاٌر  ، فال يقولنَّ ِحزيبٌّ أو َحَرِكيٌّ عزَّ وجلَّ

ون للنَّر! ، فنحن إذن الـُمستحقُّ وَظَلمٌة وُمعانِدوَن وُمستكرِبوَن عن الـحقِّ

نقوُل له: ها هْم أصحاُب حممٍد l صفوُة هذه األمِة وأفضُلها، نزَل هبم ما 
.l ِماِة ألمِر رسوِل اهلل نزَل من اهلزيمِة بسبِب خمالفٍة واحدٍة من بعِض الرُّ

ماَة أن ال ُيغادروا َأماِكَنُهْم، فقال  أمَر رسوُل اهلل l الرُّ ُأحٍد،  غزوِة  • ففي 

)1( صحيح: رواه مسلم )1920(، ويف الباب عن الـمغرية بن شعبة ومعاوية بن أيب سفيان.
)2( صحيـح: رواه الرتمـذي )2192(، وابن ماجـه )6(، وأمحد )436/3(، أبو يعـىل )6417(، وابن حبان 

)61(، واللفظ له ]»السلسلة الصحيحة« )403([.
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َرَأْيُتموَنا َظَهْرَنا َعَلْيِهم« -أي انترنا عليهم- »َفل َترَبُحوا،  ُحوا َوإْن  َترْبَ هلم: »اَل 
وإْن َرأْيُتُموُهْم َظَهُروا َعَليَنا فل ُتِعيُنوَنا»)1(.

»َفَل  نكراَء-  هزيمًة  اهنزمنا  -أي   » رْيُ الطَّ ُفنا  طَّ َتَ َرأْيُتُموَنا  »إِْن  رواية:  ويف 
ُحوا ِمن َمَكانُِكْم». َترْبَ

ماِة أماكَنهم التي أمَرهم  َماُة أن الـمسلمنَي انتروا، ترَك بعُض الرُّ فلام رأى الرُّ
l أال يرتكوها - وذهبوا لُيصيبوا من الغنائِم، وخالفوا أمَر رسوِل اهللِ  سوُل  الرَّ
َب  َل النَُّر إىل هزيمٍة، وُقتَل سبعوَن من أصحاِب النَّبيِّ l. فلام َتعجَّ l، فتحوَّ
هم الكافُر عىل الباطِل، ورسوُل اهللِ  حابُة مما َنَزَل هبم، وهم عىل الـحقِّ وعُدوُّ الصَّ
l بنَي أظهِرهم، واشتدَّ عليهم ذلك أنزَل اهلُل عىل رسولِه l أن ما أصاهَبم كاَن 

.l ِبسبِب خمالفتِهم ألمِر رسوِل اهلل

)ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب  قاَل تعاىل: 
يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث( ]آل عمران[.

يعصوَن  وأكثُركم  األرِض،  يف  والتَّمكنِي  والنَِّر  الِعزِّ  إىل  عوَن  َتتطلَّ من  فيا 
أحٍد  غزوِة  يف  ماِة  الرُّ من  واحدٌة  خمالفٌة  هي  فها  أمَره،  وخُيالفوَن   l اهللِ  رسوَل 

لِت النََّر إىل هزيمٍة. فهل من ُمّدكر؟....... فهل من ُمعترِب؟ َحوَّ

l هيتمُّ بأمِر التَّوحيِد حتى يف الـجهاِد؛ ففي غزوِة ُحننٍي، والنَّبيُّ  • وكان 
l يف طريقِه إىل ُحننٍي بالـجيِش، وكان فيهم رجاٌل حديثو عهِد باإلسالم، فرَأوا 
قوَن أسلحَتهم بشجرٍة ُيقاُل هلا: ذاُت أنواِط، يطلبون منها الربكة  أن الـمشِكنَي ُيعلِّ
اِل الـمسلِمنَي اليوَم الذين َيستعينوَن باألولياِء والّصالـحنَي  -كام يفعُل كثرٌي من ُجهَّ

قبَل دخوِل الـمعركة-.
)1( صحيح: رواه البخاري )3039، 4043(.
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اهلل!  رسوَل  يا  ِك:  والشِّ ِة  بالـجاهليِّ عهٍد  حديثي  كانوا  الذين  هؤالء  فقاَل 
الُم: «الُل أكرُب»  الُة والسَّ اجعْل لنا ذاَت أنواٍط كام هلم ذاُت أنواٍط. فقاَل عليه الصَّ
َقوُم  قاَل  بَِيِدِه كَم  َنْفِس  ُقلتم والِذي  َلقْد  َنُن،  السُّ «إنا  «ُسبحاَن الل!»،  ويف روايٍة: 

ُموسى ُلوسى: )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ( )1( ]األعراف:138[».

لوا عباَد اهلل! هذا الـحديَث ما أعظَمُه! مل َيسُكت النَّبيُّ l عن خمالفٍة  فتأمَّ
بيل  واحدٍة يف التَّوحيِد وهو يف الـجهاِد يف سبيِل اهللِ، لَتعَلموا يا أمَة اإلسالِم! أن السَّ
إىل الِعزِّ والنَِّر والتَّمكنِي يف األرِض ال يكوُن أبدًا إال إذا عاَدِت األّمة إىل التَّوحيِد 
الـخايل من الشك، وإىل الـمتابعة الكاملة للنبي l الـخالية من االبتداع. عندها 
والتمكنِي.  والنِر  العزِّ  شوط  من  األوَل  الشط  حققت  قد  األّمُة  تكون  فقط 

وعادت إىل دينها استجابًة لقوله l: «َحتَّى َتْرِجُعوا إىل ِدينُِكْم».

ومن األمثلة عل ذلك:

وملا  فقط،  مقاتٍل  آالِف  ثالثَة  الـُمسلِمنَي  جيِش  عدُد  كاَن  مؤتَة  غزوِة  يف 
دخوِل  يف  دوا  تردَّ مقاتٍل  ألِف  مئتي  يبلُغ  وِم  الرُّ جيِش  عدَد  بأن  األخباُر  وصلتُهُم 
اِد الـجيِش الّثالثِة خطيبًا يف  الـمعركِة. فقاَم عبُداهللِ بُن رواحَة m وكاَن من ُقوَّ

الـجيِش فقال:

ما  وإنا  هادَة،  الشَّ َتطلبوَن:  َخرجُتم  تي  للَّ تكرهوَن  التي  إنَّ  واهللِ  قوُم!  )يا 
اهلُل  أكرَمنا  الذي  يِن  الدِّ إال هبذا  ُنقاتُِلهم  ما  كثرٍة،  قوٍة وال  بعدٍد وال  الناَس  ُنقاتُل 
به، فانطِلقوا، فإنام هي إحَدى الـُحْسَنَينْي: إما َظفٌر -أي نٌر- وإما شهادٌة( فقاَل 

.)2( عوا نحَو الَعدوِّ الناُس: )َصَدق واهلل ابُن رواحَة(، ثم َتشجَّ
)1( صحيـح: رواه الرتمذي )2180(، وأمحـد )218/5(، والطيالس)1346(، وأبـو يعىل )1441(، وابن 

حبان )6702(، واللفظ له ]«ظالل الـجنة» )76([.
)2( «زاد الـمعاد» )382/3(، «خمتر سرية ابن هشام» )ص215(.
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زوا للقتاِل يف ثالثِة آالِف  وملا وصَل الـجيُش إىل مؤتَة وعسَكروا هناَك، وَتهَّ
وِم يف مئتي ألِف مقاتٍل. ُمقاتٍل، َوَصَل جيُش الرُّ

وكاَنت  الـُحَديبيِة  ُصلِح  بعَد  أسَلموا  ممَّن  )وهو   m هريرَة  أبو  يقوُل   •
وُم-  الرُّ -أي  الـُمشكوَن  دنا  فلام  مؤتَة،  ]َشِهْدُت  َيرُضها(:  غزوٍة  أوَل  مؤتُة 
وُعّدًة، وسالحًا وخياًل وديباجًا وحريرًا  رأيُت عددًا  به؛  ِقَبَل ألحٍد  ما ال  رأيُت 

وذهبًا، فربَق بري. 

)إي  قال:  كثريًة.  ترى مجوعًا  كأنََّك  أبا هريرة!  )يا  أرقٍم:  بُن  ثابُت  فقاَل يل 
واهلل!(. فقال له ثابت: )إنك مل َتشَهد مَعنا بدرًا، إّنا ال ُنْنَرُ بالَكثرِة()1(.

]آل  ٿ(  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  )ٺ  يقوُل:  اهلَل  فإّن  ثابٌت،  واهللِ  وَصدَق 
عمران:123[.

وملا ُأعِجَب الـُمسلموَن بكثرِتم يف غزوِة ُحننٍي نزَل هبم ما نزَل من اهلزيمِة 
يف أوِل األمِر. 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  )ں  تعاىل:  ــاَل  ق
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ( ]التوبة[.

بيَل إىل العزِّ والنَِّر والتَّمكنِي ال يكوُن بالُغثاِء  لتعَلموا يا أمَة اإلسالِم أن السَّ
-وهي الكثرُة التي ال وزَن هلا عنَد اهللِ- كام قاَل l: «َبْل أَنُتْم َيْوَمئٍِذ َكثرٌي َوَلِكّنُكم 

ْيِل»)2(. ُغثاٌء َكُغَثاِء السَّ

)1( انظر «البداية والنهاية» )244/4(، وعزاه للبيهقي.
)2( صحيـح: رواه أبـو داود )4297(، وأمحـد )278/5(، والطيالس )992(، والبيهقـي يف »دالئل النبوة« 

)534/6(، واللفظ أليب داود، ]»السلسلة الصحيحة« )958([.
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رُط الّثاين للعزِّ والنَّ�شِر والتَّمكنِي فه�: الُعّدُة الـماديُة. اأما ال�شَّ

ُة َتنقسُم إىل قسَمني: والُعّدُة الـامديَّ

ُة العسكرّيُة. القسُم األوُل: الُعدَّ

ُة البشّيُة القسُم الثاين: الُعدَّ

ِل عىل اهللِ أن نأُخَذ باألسباِب الـامديِة التي أمرنا اهلُل هبا، فإن اهلَل  من تاِم التَّوكُّ
أخرَبنا يف كتابِه أّن النََّر من عنِد اهللِ، وأن الذي َينُر هو اهلُل، ومَع ذلَك أمَرنا أن 

نأخَذ بأسباِب النَِّر.
• اأما بالن�شبة للُعّدِة الع�شكرية

قاَل تعاىل: )ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ۉ ۉ ې ې( ]األنفال:60[.

ِة الـمذكورِة يف اآليِة فيقول: «أاَل إنَّ الُقوَة  ُ لنا رسوُل اهللِ l معنى الُقوَّ َوُيَبنيِّ
الّرمُي، أاَل إنَّ القوَة الّرمُي»)1(.

والنَِّر  العزِّ  إىل  عوَن  َيتطلَّ الذين  وحَمكومنَي  ُحّكامًا  الـُمسلِمنَي:  فعىل 
مِة لرُيِهبوا هبا  ٍة من األسلحِة الـُمتقدِّ وا بكلِّ ما َيمِلكوَن من قوَّ والتَّمكنِي أن َيستِعدُّ

أعداَء اهللِ.
ِة الب�شرية • واأما بالن�شبة للُعدَّ

عِف من َعَدِد  ِة البشيِة أن يكوَن عدُد الـُمقاتِلنَي الكّفاِر عىل الضِّ وضابُط الُعدَّ
الـُمقاتِلنَي امُلسلِمنَي -أي أن ُيقابَل الـمقاتُل الـمسلُم اثنني من الكفاِر- فإذا زادوا 

- عن ذلك، مل ِيْب عىل الـُمسلِمنَي دخوُل الـمعركِة. -أي العُدوُّ

)1( صحيح: رواه مسلم )1917(.
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ِل األمر أن ُيقاتِلوا  وقد كاَن اهلُل أوجَب عليهم -أي عىل الـمؤمننَِي- يف أوَّ
عف،  الضَّ إىل  ذلَك  ُنسَخ  ثم  الـُمؤمننَي،  الكّفاَر ولو كاَن عدُدهم عشَة أضعاِف 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  )ڇ  تعاىل:  قاَل 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

ۆ ۆ( ]األنفال[.

فكيَف يأت اليوَم أقواٌم اجتمَع لدهيم ألٌف أو ألفاِن أو عشُة آالٍف بأسلحٍة 
جيوِش  من  الـمالينَي  هبم  ُيواِجهوَن  جيشًا  َتِزُم  وال  عدّوًا،  ُترِهُب  ال  خفيفٍة، 
َف عنهم ضعيَف اإليامِن  لَّ ون من َتَ األعداِء الذين َيمِلكوَن أحدَث األسلحِة، وَيُعدُّ

وَيصفوَنه بالنِّفاِق والَعاملِة والـُجبِن. وإنا هللِ وإنا إليه راجعوَن.

َة اإلسالِم إىل الِعزِّ والنَِّر والتَّمكنِي كام َتبنّيَ لكم من كتاِب ربِّنا  بيُل يا أمَّ فالسَّ
ُة  ُة اإليامنّية، والُعدَّ نا l ال يكوُن أبدًا إال بَتحقيِق شَطنِي اثَننِي وها: الُعدَّ ِة نبيِّ وُسنَّ

الـامدّية. 

ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ىى  ې  ې  )ې 

ۇئ ۆئ ۆئ( ]الروم[.

َ هبا النَّبيُّ l أصحاَبُه بعَد ذلَك، هذا الذي سَنعِرُفه  ما هي الُبشى التي بشَّ
يف الـُجمعِة القادمِة -إن كاَن يف الُعمِر بقّية-.
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تب�شريه l للمجاهدين يف �شبيِل الله ب�شعادة الدنيا واالآخرة
)ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  كتابِه:  اهلُل -عزَّ وجّل- يف  يقوُل  اللِ!  عباَد 
ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڄڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ 

ڇ ڇ ڇ( ]األحزاب[.
ڀ(  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  سبحانه:  ويقوُل 

]اإلرساء[.

سلسلِة  من  جديدٍة  موعظٍة  مَع  تعاىل-  اهلُل  شاَء  -إن  اليوِم  هذا  يف  موعُدنا 
ؤلُؤ والـمرجاُن من َقصِص القرآن ... دروٌس وعظاٌت  الـمواعِظ التي بعنوان: اللُّ

ٍد l، أتدروَن ما هي يا عباَد اهللِ؟ ِة نبيِّنا حممَّ ُم فيها عن قصَّ وعرٌب والتي نتكلَّ

دراستِنا  من  تعاىل-  الُل  شاَء  -إن  سَنقِطُفها  التي  النَّبوّيُة  البِشاراُت  إهنا: 
نيا  ِة الَعِطرة أال وهي: َتبشرُيه l للُمجاهديَن ف سبيِل اللِ بَسعادِة الدُّ ريِة النَّبويَّ للسِّ

والخرة.

يف  والتَّمكنِي  والنَِّر  العزِّ  إىل  بيَل  السَّ إّن  الـامضيِة:  الـجمعِة  ُخطبة  يف  ُقلنا 
ُق إال بَشَطني: األرِض ال َيتحقَّ

ُة اإليامنيُة )وهي تقوى اهلل(. ُط األوُل: الُعدَّ الشَّ

ُة الـامديُة. ُط الثاين: الُعدَّ الشَّ

ُق إال بَشَطني: ة اإليامنيَة ال َتتحقَّ • وُقلنا أيضًا: إنَّ الُعدَّ



البشارات النبوية340

ُط األوُل: التَّوحيُد هللِ يف العبادِة، الـخايل من كلِّ أنواِع الشِك. الشَّ

ُط الثاين: امُلتابعُة للنَّبيِّ l الـخاليُة من كلِّ أنواِع البدِع. الشَّ

• وُقلنا أيضًا: إّن الُعّدَة الـامديَة َتنقِسُم إىل ِقسَمني:

ُة القسُم األول: الُعّدُة العسكريَّ

ُة ة البشيَّ القسُم الثاين: الُعدَّ

ُة  اإليامنيَّ ة  الُعدَّ هي:  األرِض  يف  والتَّمكنِي  والنَِّر  العزِّ  إىل  بيِل  السَّ وبدايُة 
-أي: أن َترِجَع األمُة إىل دينها- لقولِه l: «َحتَّى َتْرِجُعوا إىَل ِدينكْم».

ها. ها اهلُل وَنَرَ • فإذا رَجعت األمُة إىل دينها أعزَّ

قاَل تعاىل: )ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ( ]حممد[.

وقاَل تعاىل: )چ چ چ چ( ]الـحج:40[.

• وإذا رَجعِت األّمُة إىل دينِها جاَهَدْت يف سبيِل اهللِ.

اهلجرُة  تتمُّ  واَل  باهلِْجَرِة،  إاّل  الـجهاُد  يتمُّ  )وال  اهلل:  رمَحه  القيِِّم  ابُن  قاَل 
اُجوَن رمحَة اهللِ هم الذين قاموا هبذه الثالثة. والـجهاُد إاّل باإليامِن، والرَّ

قاَل تعاىل: )ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ( ]البقرة[.

وقٍت:  كلِّ  يف  هجرتاِن  عليه  ففرٌض  أحٍد،  ُكلِّ  عىل  فرٌض  اإليامَن  أنَّ  وكام 
ِل والـخوِف،  هجرٌة إىل اهللِ -عزَّ وجل- بالتَّوحيِد، واإلخالِص، واإلنابِة، والتَّوكُّ
ألمِرِه،  واالنقياِد  بالـُمتابعِة،   l رسولِه  إىل  وهجرٌة  والتَّوبِة،  ِة،  وامَلحبَّ جاِء،  والرَّ

والتَّصديِق بخرِبه، وتقديِم أمِرِه وخربِه عىل أمِر غريِه وخربِه. 

َكاَنْت  َوَرُسولِِه، وَمَن  َفِهْجَرُتُه إىل اللِ  َوَرُسولِِه،  إىَِل اللِ  ِهْجَرُتُه  َكاَنْت  «َفَمْن 
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ُجَها، َفِهْجَرُتُه إىَل َما َهاَجَر إَلْيِه»()1(. ِهْجَرُتُه إىَل ُدْنَيا ُيَصيُبها َأْو اْمَرأٍة َيَتَزوَّ

ُق إال برجوِع األمِة إىل دينِها. أمة اإلسلم! الـجهاُد يف سبيِل اهللِ ال يتحقَّ

َك  الـجهاُد هو ِذْرَوُة سناِم اإلسالِم قاَل l ملعاِذ بِن جبٍل m: «َأاَل ُأْخرِبُ
 :l قال  اهلل!  رسوَل  يا  بىل  معاٌذ:  قال  َسَناِمِه؟«  َوِذْرَوِة  َوَعُموِدِه،  اأَلْمِر،  بَِرأِس 

«َرأُس اأَلْمِر اإلسلُم، َوَعُموُده الّصَلُة، َوِذْرَوُة ِسَناِمِه الـِجَهاُد»)2(.

َتُه، ومنازُل  قاَل ابُن القيِِّم رمَحه اهلل: )َلـامَّ كان الـجهاُد ِذرَوَة ِسناِم اإلسالِم َوُقبَّ
الدنيا  يف  األْعَلْوَن  فهُم  الدنيا،  يف  ْفَعُة  الرِّ ْم  هَلُ َكاَم  الـجّنِة،  يف  الـمناِزِل  أعىل  أهِلِه 
ها،  ُكلِّ أنواِعِه  عىل  واستوىل  منه،  الُعليا  ْرَوِة  الذِّ يف   l اهللِ  رسوُل  كاَن  واآلخرَة، 
ناِن،  عوِة والبياِن، والسيِف والسِّ فجاَهَد يف اهللِ َحقَّ جهاِدِه: بالقلِب والـَجناِن والدَّ
أرفَع   l بقلبِه، ولسانِِه، وَيِدِه، وهلذا كان  الـجهاِد،  وكانت ساعاُتُه موقوَفًة عىل 

العالـمنَي ِذكرًا، وأعظَمُهْم عنَد اهلل َقدًرا()3(.

• وللجهاد مراتُب:

قاَل ابُن القيم رمَحه اهلل: )َلـامَّ كاَن جهاُد أعداِء اهللِ يف الـخارِج فرًعا عن جهاِد 
ِمْن  الـُمْسِلُموَن  َسِلَم  َمْن  «الـُمسلُم   :l النبيُّ  قال  كام  اهللِ،  ذاِت  يف  نفَسُه  العبِد 

لَِسانِِه َوَيِدِه، َوالـُمهاِجُر َمن َهَجَر َما َنَى الُل َعْنُه»)4(. 

فإّنُه  له،  وأصاًل  الـخارِج،  يف  الَعُدوِّ  جهاِد  عىل  ًما  ُمَقدَّ النفِس  جهاُد  كاَن 
هُنَِيْت عنُه، وُياِرهُبا يف اهللِ،  َك ما  بِِه، وَترْتُ ُأِمَرْت  لَِتْفعَل ما  نفَسُه أواًل  ما مل ُياِهْد 

)1( «زاد الـمعاد» )11/3(، والـحديث متفق عليه:  رواه البخاري )54(، ومسلم )1907(.
)2( صحيـح لغـريه: رواه الرتمذي )2616(، وابن ماجه )3973(، والنسـائي يف الكربى )11394(، وأمحد 

)231/5(، ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )2866([.
)3( «زاد الـمعاد» )5/3(.

)4( صحيح: رواه البخاري )10(.
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بجهاِدِها،  العبُد  امُتِحَن  قد  َعُدّواَن  فهذان  الـَخاِرِج...  ِه يف  َعُدوِّ ُيْمِكنُه جهاُد  مل 
األصُل  هَو  جهاُدُه  فكاَن  بِجهاِدِه...  إال  جهاُدُها  ُيْمِكنُه  ال  ثالٌث  َعُدوٌّ  وبينهام 

جلهاِدها، وهَو الشيطاُن.

قاَل تعاىل: )ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ( ]فاطر:6[.

العبُد  ُأمَر  الـخارجي-  العُدوُّ  النفُس،  الشيطاُن،   - أعداٍء:  ثالثُة  فهذه   ...
َطْت عليه امتحانًا مَن  بمحاربتِها وجهاِدها، وقْد ُبيَل بُمحاربتِها يف هذه الّداِر، وُسلِّ

اهللِ وبالًء.

قاَل تعاىل: )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ( ]حممد:4[.

هم، وأخرَبُهم أهنم إن  ... وأَمَرهْم بام هَو من أعَظِم العوِن هلم عىل حرِب َعُدوِّ
طُه عليهم،  هم، وأنه إن َسلَّ ه وَعدوِّ امتثلوا َما أَمَرهم به، مل يزالوا َمنصوريَن عىل َعُدوِّ
ِكهم بعَض ما ُأمروا به، وملعصَيتِهم له، ثمَّ مل ُيَيئِّْسُهْم، ومل ُيَقنِّطُهْم... فأخرَبهم  َفِلرَتْ
وأنه  الـُمؤمننَِي،  ومَع  الّصابريَن،  ومَع  الـُمحسننَِي،  ومَع  منهم،  الـمتَّقنَي  مَع  أنُه 

) ی ی ی جئ حئ  أنفِسهم  ُيدافعوَن عن  ما ال  الـمؤمنني  عباِدِه  يداِفُع عن 
عنهم،  دفاُعُه  ولوال  هم،  َعُدوِّ عىل  انتروا  عنهم  بدفاِعه  بل  ]الـحج:38[،  مئ( 

هم، واجتاَحُهْم... َفُهْم َعُدوُّ َلَتَخطَّ

ُق الِعزُّ  ة اإليامنيُة التي ال َيتحقَّ وهذه الـمداَفَعُة عنهم بَحسِب إيامهِنم )وهي الُعدَّ
والنُر والتمكنُي إال هبا(، وعىل َقْدِر إيامهنم، فإْن َقِوَي اإليامُن، َقِوَيِت الـُمدافعُة، 

فمن وجَد خريًا فْلَيْحمِد اهلَل، وَمْن وجَد غرَي ذلك فال يلوَمنَّ إال نفَسُه.

)ڻ ڻ ۀ  اِهدوا فيه حقَّ جهاِدِه، قاَل تعاىل:  ُيَ َوأَمَرُهم سبحاَنه أن 
)ٹ  تعاىل:  فقاَل  تقاته،  َحقَّ  يتقوُه  أن  أَمَرُهْم  كاَم  ]الـحج:78[،  ہ(  ۀ 
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ٹ ٹ ڤ( ]آل عمران:102[، وكام أنَّ حقَّ ُتقاتِِه: أْن ُيطاَع فال ُيْعىَص، وُيْذَكَر فال 
ولساَنُه  قلَبُه  لُيْسِلَم  نفَسُه  العبُد  ياهَد  أن  جهاِدِه  َفَحقُّ  يكفَر،  فال  وُيشكَر  ُيْنَسى، 
ُه هللِ وبِاهللِ، ال لِنفِسِه وال بنفِسِه، وياِهَد شيطاَنُه بتكذيِب  وجوارَحُه هللِ، فيكوَن ُكلُّ
-جهاِد  الـجهاَدْيِن  هذين  من  لُه  فيْنَشُأ  هنيه...  وارتكاِب  أمِرِه،  ومعِصَيِة  َوْعِدِه، 
النفس وجهاِد الشيطاِن- قّوٌة وسلطاٌن وُعّدٌة ياهُد هبا أعداَء اهللِ يف الـخارِج بقلبِه 

ولسانِِه ويدِه ومالِِه، لتكوَن كلمُة اهلل هي العليا)1(.

ِكنَي بَِأْمَوالُِكْم َوَأْنُفِسُكْم، َوَأْلِسَنتُِكْم»)2(. قاَل l: «َجاِهُدوا الـُمْشِ

جهاُد  مراتب:  أربُع  فالـجهاُد  هذا،  ُعِرَف  )إذا  اهلُل:  رمَحه  القيِِّم  ابُن  وقاَل 
النفِس، وجهاُد الشيطاِن، وجهاُد الكّفاِر، وجهاُد الـمنافقني(.

• فجهاُد النف�ِس اأربُع مراتَب:

وال  هلا  فالَح  ال  الذي  الـحقِّ  وديِن  اهُلدى،  ِم  َتَعلُّ عىل  ُياِهَدها  أن  األوىل: 
سعادَة يف معاِشها ومعاِدها إال به، ومتى فاَتا علُمُه َشِقَيْت يف الّداَريِن.

ُد العلِم بال عمٍل إن  الثانية: َأْن ياِهَدها عىل العمِل به بعَد علِمه، وإال فُمجرَّ
ها مل َيْنَفْعها. مل َيرُضَّ

الثالثة: أن ياهَدها عىل الدعوِة إليِه، وتعليِمه َمن ال َيْعَلُمُه.

الـخلق،  الدعوِة إىل اهللِ، وأذى  الصرِب عىل مشاقِّ  الرابعة: أن ياِهَدها عىل 
ُه هللِ. َل ذلك ُكلَّ ويتَحمَّ

ِمعوَن  لَف جُمْ فإذا استكمَل هذه الـمراتَب األربَع، صاَر من الربَّانيِّنَي، فإنَّ السَّ

)1( «زاد الـمعاد» )6/3-8( بترف.
)2( صحيح: رواه أبو داود )2504(، والنسائي )7/6(، وأمحد )124/3(، والدارمي )2431(، ]«صحيح 

الـجامع» )3090([.
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َمُه،  ، ويعمَل بِه، وُيَعلِّ عىل أّن العامِلَ ال يستحقُّ أن ُيسّمى َربَّانًِيا حتى يعرَف الـحقَّ
َم فذاك ُيْدعى عظياًم يف ملكوِت السموات( )1(. فمن َعِلَم وعِمَل وَعلَّ

ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻٻ  )ٱ  تعاىل:  قاَل 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ( ]العر[.

• واأما جهاُد ال�شيطاِن، َفَمْرتبتاِن:

ُبهاِت والشكوِك القادحِة  إحداها: جهاُدِه عىَل دفِع ما ُيلقي إىل العبِد من الشُّ
يف اإليامِن.

هواِت. ثانيهم: جهاُدُه عىل َدفِع ما ُيلقي إليه من اإلراداِت الفاسدِة والشَّ

تعاىل:  قاَل  الصرُب،  بعَده  يكوُن  والثاين  اليقنُي،  بعَدُه  يكوُن  األوُل  فالـجهاُد 
ڌ(  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  )چ 

]السجدة[.

َيدفُع  رُب  فالصَّ واليقنِي،  رِب  بالصَّ ُتناُل  إنام  يِن،  الدِّ إمامَة  أن  سبحاَنُه  فأخرَب 
بهاِت. هواِت واإلراداِت الفاسدِة، واليقنُي يدَفُع الشكوَك والشُّ الشَّ

• واأما جهاُد الكفاِر والـمنافقنَي فاأربُع مراتَب:

يِف  بالَقلِب واللِّساِن والـامِل والنفِس، وجهاُد الكفاِر أخصُّ باليد -أي بالسَّ
َناِن، وجهاُد الـمنافقنَي أخصُّ باللِّساِن -أي بالـحجِة والربهاِن-. والسِّ

ِة والربهاِن أفضُل وأعظُم من الـجهاِد بالسيِف والسناِن،  والـجهاُد بالـُحجَّ
ِة  بالـُحجَّ الـجهاُد  أما  يقِدُر عليه كلُّ أحٍد،  ناِن  بالسيِف والسِّ الـجهاَد  وذلك ألنَّ 

والربهاِن ال يقِدُر عليه إال ورثُة األنبياءِ.

)1( «زاد الـمعاد» )10-9/3(.
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• واأما جهاُد اأرباِب الظلِم، والبَدِع، والـمنَكراِت، فثالُث مراتَب:

األوىل: باليِد إذا َقَدَر.

الثانية: فإن َعَجَز انتقَل إىل اللساِن.

الثالثة: فإن َعَجَز جاَهَد بقلبِه.

ْث بِِه  دِّ فهذه ثالثَة عَشَ مرتبًة من الـجهاد قال l: «َمْن َماَت َوَلْ َيْغُز َوَلْ ُيَ
َنْفَسُه َماَت َعَل ُشْعَبٍة ِمْن نَِفاٍق»)1(.

قوَن بالـحديِث عن الـجهاِد يف الـمجالِس، وعىل الـمنابِر ويف  فيا َمْن َتَتَشدَّ
طلِب  عىل  أنفَسكم  جاهْدتم  َهالَّ  والـمظاهراِت،  الـَمهرجاناِت  ويف  حِف،  الصُّ
روا يف  عوِة إىل اهللِ عىل بصريٍة قبَل أن ُتفكِّ عيِّ والعمل بِِه، وتعليِمه، والدَّ العلِم الشَّ

جهاِد األعداِء.

* فإنَّ جهاَد األعداِء له شوٌط وأهداٌف

اأوالً: �شروُط الـجهاِد يف �شبيل الله

ال�شرُط االأوُل: االإماُم -ويل االأمر-.

ٌة« -أي وقاَيٌة- »ُيقاَتُل ِمْن ورائِِه»)2(. فالقتاُل من أماِمه  قاَل l: «اإلَماُم ُجنَّ
ِم والتََّعدي عليه-: ليَس قتااًل شعيًا. -أي: بالتَّقدُّ

رعيَُّة ال�شرُط الثاين: الراَيُة ال�شَّ

َفِقْتَلٌة  ًة،  َعَصبيَّ َيْنُصُ  أو  ًة  َعَصبِيَّ يدعو  ٍة،  يَّ ُعمِّ َراَيٍة  تَت  ُقتَِل  «َمْن   :l قاَل 
ٌة»)3(. جاِهِليَّ

)1( صحيح: رواه مسلم )1910(، وانظر: «زاد الـمعاد» )11-9/3(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )2957(، ومسلم )1841 (.

)3( صحيح: رواه مسلم )1850(.



البشارات النبوية346

ِميَتًة  ماَت  َماَت،  ثمَّ  الـجمَعة،  وفارَق  الطاَعِة،  ِمَن  َخَرَج  «َمْن   :l وقال 
يَّة)2(، َيْغَضُب للعصَبِة)3(، ويقاتُل للعَصبِة، َفَليَس  َجاِهِلّيًة)1(. َوَمْن ُقتَِل تَت راَيٍة ُعمِّ
ِمْن  َيتَحاَشى)4(  ال  وَفاِجَرها،  ها  َبرَّ يِضُب  ُأّمتِي،  عل  تِي  ُأمَّ ِمْن  َخَرَج  َوَمْن  مني. 

ُمْؤِمنِها، واَل َيفي بِِذي عهِدها، َفَلْيَس ِمني»)5(.
ِة الـماديَِّة ال�شرُط الثالُث: اإعداُد الُعدَّ

ُة كام قلنا قسامن: ُة الـامديَّ والُعدَّ

ُة العسكريَّة. القسم األوُل: الُعدَّ

قاَل تعاىل: )ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ( ]األنفال:60[.

ُة البشّيُة. القسُم الثاين: الُعدَّ

جيِش  عدِد  من  النِّصِف  عىل  الـمسلِمنَي  جيِش  َعدُد  يكوَن  أن  وضابُطها 
الكفاِر، فإن زادوا عن ذلك فال َيُِب عىل امُلسلِمنَي دخوُل الـمعركِة.

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  )ۀ  تعاىل:  قاَل 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ( ]األنفال[.

ًة  هذه هي شوُط الـجهاِد يف سبيِل اهلل. أّما أن يأَت مسلٌم َيِمُل سيًفا أو بندقيَّ
أو َحَجرًا، ويقوُل أريُد أن أجاهَد يف سبيِل اهللِ عدّوًا َيمِلُك أنواَع األسلحِة الـحديثِة 
فنقوُل له: ليَس هذا جهادًا شعيًا، فأيَن ويلُّ األمِر الذي أمَرك بذلَك، وأين الّرايُة 

)1( )ميتة جاهلية(: أي عىل صفة موتم من حيث هم فوض ال إماَم هلم.
ية(: من العمياء: وهي من األمر الذي ال يستبني وجهه. )2( )ُعمِّ

)3( )للعصبـة(: أي يغضـب ويقاتل ويدعو غريه كذلك ال لنرة الديـن والـحق، بل ملحض التعصب لقومه 
وهواه.

)4( )وال يتحاشى(: ويف بعض النسخ )يتحاَش( بدون ألف، ومعناه ال يكرتث بام يفعله فيها، وال خياف وباَله 
وعقوبته.

)5( صحيح: رواه مسلم )1848(.
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ُة التي أمَر اهلُل هبا؟ الواضحُة؟ وأيَن الُعدَّ
ثانياً: االأهداُف ال�شاميُة التي ِمْن اأجلها �ُشِرَع القتاُل يف �شبيل الله.

إننا نعيُش يف زمٍن عجيٍب، اختلَطت فيه الـمفاهيُم.

• فِمَن الّناِس َمْن يفهُم أنَّ الـجهاَد يف سبيِل اهلل إرَهاٌب.

• ومن الّناِس من َيُظنُّ أنَّ القتَل والتدمرَي والتفجرَي واالعتداَء عىل األمواِل 
واألنُفِس ورجاِل األمِن جهاٌد يف سبيِل اهللِ.

• ومن الّناِس من أنكر الـجهاَد يف سبيل اهللِ.

بالسيِف  الـجهاُد  فقط هو  الـجهاَد يف سبيِل اهللِ  أن  الّناِس من يظنُّ  • ومن 
ناِن. والسِّ

والـجهاُد يف سبيِل اهللِ من دينِنا الذي َبَعَث اهلُل رسوَلُه حممًدا l به. 

قاَل اإلماُم الطحاويُّ يف »عقيدِة أهِل السنِة والـجامعِة«: )وال نرى السيَف 
الـُخروَج عىل  نرَى  يُف، وال  السَّ َوَجَب عليِه  َمْن  إالَّ   l أمِة حممٍد  عىل أحٍد من 
تِنا ووالِة أموِرنا وإن جاروا، وال ندعو عليهم، وال َننِزُع يدًا ِمْن طاعتِهم، ونرى  أئمَّ
الِح  طاعَتهم ِمن طاعِة اهلل عزَّ وجلَّ فريضًة، ما مَل يأُمروا بمعصيٍة، وندعو هلم بالصَّ
ذوَذ والـِخالَف والُفرَقة... والـحجُّ  َة والـجامعَة، وَنجتنُِب الشُّ نَّ بُِع السُّ وامُلعافاِة، وَنتَّ
ِهم وفاِجرِهْم إىل قياِم الساعِة،  والـجهاُد ماضياِن مع أويل األمِر من الـمسلمني؛ َبرِّ

ال ُيْبِطلهام يشٌء وال ينُقُضهام()1(.

َع  ُشِ نِة تبنُي أن الـجهاَد يف سبيِل اهللِ  • وقد جاَءِت األدلُة يف الكتاِب والسُّ

ألهداٍف ساميٍة منها:

)1( «تريج الطحاوية» لأللباين )71-67(.
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فلى، ِلُيعبََد اللُه وحَدُه يف االأر�ِس. الَهَدُف االأول: ِلتك�َن كلمُة اللِه هي الُعليا، وكلمُة الذين كفروا ال�شُّ

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  )ڦ  تعاىل:  قاَل   •
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ( ]النساء[.

)ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  • وقاَل تعاىل: 
ٴۇ( ]األنفال:39[.

• وقاَل تعاىل: )ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 

ۈئ( ]التوبة[.
فقال:   l النبيِّ  إىل  رجٌل  جاَء  mقاَل:  األشعريِّ  موسى  أيب  وعن   •

كِر، والرجُل ُيقاتُِل لرُِيى مكاَنُه. َفَمْن يف  الرجُل يقاتُل لِْلَمغَنِم، والرجُل ُيقاتُِل للذِّ
سبيِل اهللِ؟ قال l: «َمْن َقاَتَل لَِتكوَن َكِلَمُة اللِ ِهَي الُعلَيا َفُهَو ِف َسبيِل اللِ»)1(.

m قال: جاَء رجٌل فقاَل: يا رسوَل اهللِ! أرأيَت رجاًل  أماَمَة  أيب  • وعن 

غزا يلتِمُس األجَر والذكَر، ما َلُه؟ فقال l: «اَل َشَء َلُه«. فأعادها ثالث مراٍت، 
كلُّ ذلك يقول l: »اَل يَشَء َلُه« ثّم قال l: «إن الَل ال يقبُل من العمِل إالَّ َما َكاَن 

َخالًِصا، وابُتِغَي به وْجُهُه»)2(.

l: «َمْن َغَزا ِف سبيِل اللِ، وَلْ َيْنِو إالَّ ِعقااًل؛ َفَلُه َما َنَوى»)3(. • وقاَل 
)1( متفق عليه: رواه البخاري )123(، ومسلم )1904(.

)2( حسن: رواه النسائي )25/6(، والطرباين يف الكبري )7628(، ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )133([.
)3( حسـن لغريه: رواه النسـائي )24/6(، وأمحد )315/5(، وابن حبان )4638(، والـحاكم )120/2(، 

]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )1334([.
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الهدف الثاين: َردُّ اعتداِء الـمعتديَن الذين َيعتدوَن على بالِد امُل�شلِمنَي

)وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  قاَل تعاىل:   •
ىئ ی ی( ]البقرة[.

ې  ې  ۉ  ۉ  )ۅ  تــعــاىل:  ـــاَل  وق  •
ې( ]التوبة:36[.

الهدُف الثالُث: تَعذيُب الكافريَن و�شفاُء �شدوِر الـم�ؤمننَي ونَ�شُرهم

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  قــال   •
پ پ پ ڀ ڀ ڀ( ]التوبة[.

هادِة يف �شبيل اللِه ل�ا على ال�شَّ الهدُف الرابُع: االمتحاُن واالبتالُء والتمحي�ُس الأهِل االإمياِن؛ لكي يتح�شَّ

)ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  • قاَل تعاىل: 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ۇئٱ  وئ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ( ]آل عمران[.
عباَد الل! الذين ُياهدوَن يف سبيِل اهللِ الـجهاَد الشعيَّ بشوِطه وأهداِفه، 

تِه بام ييل: م يف كتابِه، ورسوُل اهللِ l يف سنَّ هم رهبُّ ُ ُيبشِّ
عيدِة يف �لقرب -حياة �لربزخ- �أوًل: بالـحياِة �ل�صَّ

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  )گ  تعاىل:  قاَل   •
ڻ ڻ( ]آل عمران[.

ثانيًا: بالـمغفرِة و�لرحمِة

يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  )جب  تعاىل:  قاَل   •
جث مث ىث( ]آل عمران[.
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يئاِت ثالثًا: بتكفرِي �ل�صَّ

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  )ٿ  تعاىل:  قاَل   •
ڤ ڤ ڦ ڦ( ]آل عمران،195[.

ر�بًعا: بالأجِر و�لف�ِز �لعظيِم

ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  )وئ  تعاىل:  قاَل   •
ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ( ]التوبة[.

ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  )ۆئ  تعاىل:  وقاَل   •
ی ی( ]النساء[.

خام�صًا: مبحبِة �هلل لهم.

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  )ے  تعاىل:  قاَل   •
ۆ ۆ( ]الصف[.

�صاد�صًا: بالـخرِي و�لفالِح يف �لدنيا و�لآخرة.

• قاَل تعاىل: )ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ( ]التوبة[.

�صابًعا: بهد�يتهم و�صالح بالهم.

ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  )ڻ  تعاىل:  قاَل   •
ے( ]حممد[.

اِت �لنَّعيم. ثامنًا: بَنجاِتهم من �لعذ�ِب �لأليِم وَف�ِزهم بَجنَّ

• قاَل تعاىل: )ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ 
ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
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وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ( ]الصف[.

l الشهداَء. هذا الذي  عباَد الل! وما هي الُبشى التي بشَّ هبا رسوُل اهللِ 
سَنعِرُفه يف الـُجمعِة القادمِة -إن شاَء اهلُل تعاىل- إن كاَن يف الُعمِر بقّية.

 .l اللهَم اْرُزْقَنا َشَهاَدًة يِف َسبِيِلَك، َوَمْوَتًة يف َبَلِد َرُسولَِك
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نيا واالآخرة تب�شرُيه l لل�شهداِء يف �شبيِل اللِه ب�شعادِة الدُّ
عباَد اللِ! يقوُل اهلُل عزَّ وجّل يف كتابِه: )ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ 
ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 

ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ( ]الصف[.
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   ( سبحانه:  ويقوُل 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ( ]التوبة[.
• موعُدنا يف هذا اليوِم -إن شاَء اهلُل تعاىل- مَع موعظٍة جديدٍة من سلسلِة 
دروٌس   ... القرآن  َقصِص  من  والـَمرجاُن  ؤلُؤ  اللُّ بعنوان:  التي  الـمواعِظ 
ما  أتدروَن   l ٍد  حممَّ وحبيبِنا  نبيِّنا  ِة  قصَّ عن  فيها  ُم  َنتكلَّ والتي  وعرٌب،  وعظاٌت 

هي يا عباَد اهلل؟

ريِة  ُة التي سَنقِطُفها -إن شاَء الُل تعاىل- من دراستِنا للسِّ إهنا: البِشاراُت النَّبويَّ
هداِء ف سبيِل اللِ بسعادِة الدنيا والخرة. ِة الَعِطَرة أال وهي: َتبشرُيه l للشُّ النَّبويَّ

قلنا يف الـجمعِة الـامضية: إن الـجهاَد يف سبيِل اهلل هو ِذروُة سناِم اإلسالم.

قاَل l: «َرأُس اأَلْمِر اإلسلُم، َوَعُموُده الّصَلِة، َوِذْرَوُة ِسَناِمِه الـِجَهاُد ف 
سبيِل اللِ».
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وُقلنا أيضًا: إن الـجهاَد يف سبيِل اهلل من دينِنا ... من عقيدتِنا.

قاَل اإلماُم الطحاويُّ رمَحه اهلل يف »عقيدِة أهِل السنِة والـجامعِة«: )والـحجُّ 
ِهم وفاِجرِهْم إىل قياِم الساعِة،  والـجهاُد ماضياِن مع أويل األمِر ِمَن الـمسلمنَي؛ َبرِّ

ال ُيْبِطلهام يشٌء وال ينُقُضهام()1(.

ُق إال بشوٍط ثالثٍة: وُقلنا أيضًا: إنَّ الـجهاَد يف سبيِل اهلل ال َيتحقَّ

الشُط األوُل: اإلماُم.

عّية. الشُط الثاين: الّرايُة الشَّ

ُة. ُة العسكريُة والبشيَّ الشط الثالث: الُعدَّ

وُقلنا أيضًا: إنَّ الـجهاَد يف سبيِل اهللِ له أهداُفُه الساِميُة التي َدلَّت عليها األدلُة 
يف الكتاِب والسنِة ومنها:

1- أن تكوَن كلمُة اهلل هي الُعليا، وكلمُة الذين كفروا السفىل.

2- لَيناَل الـمؤمنوَن شَف الشهادِة يف سبيِل اهلل. 

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  )ۋ  تعاىل:  قــاَل 
ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ( ]آل عمران[.

هداِء إىل ثالثِة أقساٍم: واصطَلَح العلامُء عىل تقسيِم الشُّ

مَع  الـمعركِة  يف  ُيْقَتُل  الذي  وهَو:  واآلخرِة،  نيا  الدُّ شهيُد  األوُل:  القسُم   •
فىل،  الكفاِر، ُمْقباًل غرَي ُمدبٍر، لتكوَن كلمُة اهللِ هي الُعليا، وكلمُة الذين َكفروا السُّ

نيا. دوَن طلِب أيِّ غرٍض من أغراِض الدُّ

نيا، وهَو: الذي ُيْقَتُل يف الـمعركِة مَع الُكّفاِر، وقاَم  • القسُم الثاين: شهيُد الدُّ

)1( «تريج الطحاوية» األلباين )71(.
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مَعِة، والُغلوِل من الغنيمِة، ونحِوها. ياِء، والسُّ هادِة؛ كالرِّ به مانٌع من موانِع الشَّ

 l اهللِ  رسوُل  هم  َعدَّ َمْن  مجيُع  وهم:  اآلخرِة  شهيُد  الثالُث:  القسُم   •

الـمطعوُن  خَسٌة:  هداُء  «الشُّ  :l كقولِه  بذلك  تسمَيُتُهم  ووَرَد  هداِء،  الشُّ ِمَن 
والـَمْبُطوَن، والَغِرُق، وصاحُب اَلْدِم، والشهيُد ف سبيِل الل»)1(.

وكقولِه l: «الَطاُعوُن َشهاَدٌة لُِكلِّ ُمْسِلٍم»)2(. وكقوله l: «َمْن ُقتَِل دوَن 
َمالِِه َفُهَو َشهيٌد»)3(.

هداِء أهنم شهداُء يف ثواِب اآلخرة، وإال فهم كغرِيهم من  والـُمراُد هبؤالِء الشُّ
فُهم شهداُء بشهادِة  لوَن وُيَصىلَّ عليهم،  فُيَغسَّ ٌة،  ليَس هلم أحكاٌم خاصَّ الـَموتى، 

نيا. رسوِل اهللِ l وإن مل َيظهْر هلم حكُم شهادِتم يف الدُّ

نيا  • وكالُمنا يف هذا اليوِم سيكوُن فقط عن القسِم األوِل، أال وهو شهيُد الدُّ

واآلخرة.

شهيٌد، كام يرتدُد عىل ألسنِة كثرٍي من الّناِس يف  فالٌن  َنقوَل:  أن  يوُز  َهْل   •

هذه األياِم، حتى إهنم أطلقوا اسَم الشهيِد عىل غرِي الـمسلمني!؟

• إنَّ إطالَق لفظِة )شهيٍد( عىل ُكلِّ أحٍد ال توُز، إالَّ ملن أثبَت له الّشارُع هذا 
فهذا  ُملِحديَن وهيوَد ونصارى وغرِيهم شهداَء،  الكّفاِر من  تسميُة  أما  الوصَف، 

قْدٌح يف عقيدِة من قاَل ذلك، وجهٌل منُه بأبسِط مبادِئ اإلسالِم وأصوِل اإليامن.

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  )ڦ  تعاىل:  قاَل 
چ چ( ]آل عمران[.

)1( متفق عليه: رواه البخاري )2829(، ومسلم )1914(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )2830(، ومسلم )1916(،

)3( متفق عليه: رواه البخاري )2480(، ومسلم )141(.
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وقاَل تعاىل: )ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 
گ( ]النحل:97[.

هيِد( عىل ُكلِّ من هبَّ َوَدبَّ كقوهِلم: شهيُد  ِق اهلَل أقواٌم ُيطلقوَن لفَظ )الشَّ فليتَّ
، شهيُد الُعُروبِِة، شهيُد الـحريُة، شهيُد الـمحبوِب، يتَّبِعون بذلَك أهواَءهم،  الفنِّ
وَيكِذبوَن عىل اهللِ ورسولِه وعىل النَّاِس، دوَن رجوٍع إىل كتاٍب وال ُسّنٍة، وَنُسوا أن 

اهلَل -َعزَّ َوَجّل- قاَل: )ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( ]ق[.

إالَّ  ُوُجوِهِهم  َعَل  الّناِر  ف  الناَس  َيُكبُّ  »َوَهْل  قاَل:   l النَّبيَّ  أنَّ  ونُسوا 
َحَصائُِد أْلِسَنتُهْم؟»)1(.

اهللِ  ُقتِل يف سبيِل  َمْن  كلُّ  ُيقاَل:  أْن  مثُل  بالوصِف،  هادِة  الشَّ إطالُق  أّما   •
فهو شهيٌد، َومن ُقتَِل دوَن مالِِه فهو شهيٌد، ومن ماَت بالطاعوِن فهو شهيٌد، ونحو 
.l ِذلك، فهذا جائٌز كام جاَءت به النصوُص؛ ألنك تشهَد بام أخرَب به رسوُل اهلل

وُط، وانتَفْت  رت فيه الشُّ لكْن َمْن ماَت بسبٍب من أسباِب الشهادِة، وقد تَوفَّ
عنه الـموانُع الظاهرُة، َفَهْل َيوُز أن ُنطِلَق عل هذا الّشخِص بعينِه أّنه شهيٌد؟

الـجواب: ال يوُز أبدًا أن نِشهَد لَشخٍص بعينِه أنه شهيٌد عىل سبيِل الـَجزِم 
بذلك، إال إن كان ُعِلَم ذلك بالوحِي. واألدّلُة عىل ذلك كثريٌة منها:

اِهُد ِف َسبيِلِه»)2( أْي أّن اهلَل -َعزَّ وَجّل- َوْحَدُه هو  1- قوُله l: «الُل أْعَلُم بَِمْن ُيَ
ِلُع عىل نّياِت الـُمجاهِديَن. الـمطَّ

والـمشكوَن،  ُهَو  التقى   l اهللِ  رسوَل  )أّن   :m َسْعد  بن  َسْهِل  عن   -2

)1( صحيـح لغـريه: رواه الرتمذي )2616(، وابن ماجه )3973(، والنسـائي يف الكربى )11394(، وأمحد 
)231/5(، ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )2866([.

)2( صحيح: رواه البخاري )2787(.
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فاْقَتَتلوا، فلاّم ماَل رسوُل اهللِ l إىل عْسَكِرِه، وماَل اآلخرون إىل َعْسَكرهم، 
ويف أصحاِب رسوِل اهلل l رجٌل ال َيَدُع هلم -أي الكفار- شاّذًة وال فاّذًة 
إاّل اّتَبَعها يرضهُبا بسيِفه، فقالوا: ما أْجَزأ منا اليوَم أحٌد كام أجزَأ فالٌن، فقال 
رسوُل اهلل l: »أَما إّنُه من أهِل النار«. فقال رجٌل ِمَن القوِم: أنا صاِحُبُه... 
قال: َفُجِرَح الرُجُل ُجرًحا شديدًا، فاسَتْعَجَل الـموَت، فوضَع نْصَل سيِفِه 
عىل  حتاَمَل  ثمَّ  َثْدَيْيِه،  بني  به-  يرضُب  الذي  طرَفُه  -أي  وُذباَبُه  باألرِض، 
ِة  l: «إنَّ الّرُجَل ليْعَمُل َعَمَل أْهِل الـَجنَّ سيِفِه، فَقَتَل نفَسُه... إىل أن قال 
اِر، َوَأنَّ الّرُجَل لَيعمُل عَمَل أهِل الّناِر ِفيَم  ِفيَم َيْبُدو للنَّاِس، َوُهَو ِمْن أْهِل النَّ

َيْبُدو للّناِس َوُهَو ِمْن أْهِل الـجّنِة»)1(.

أّنه  الـجهاِد  يف  مقتوٍل  كلِّ  عىل  ُيطَلُق  ال  أنه  عىل  دليٌل  الـحديِث  هذا  ففي 
شهيٌد، الحتامِل أن يكوَن مثَل هذا)2(.

هذه  عىل  تعاىل-  اهلُل  -رمَحه  الُبخاريُّ  اإلماُم  اسَتَدلَّ  الـحديَثنِي  هَذين  من 
الـمسألِة، فرَتَجم هلا بقوله: باٌب: ال ُيقاُل: فالٌن شهيٌد)3(.

3- وعن عمَر بن الـخّطاِب m أنه خَطَب فقاَل: )تقولوَن يف مغازيُكم: فالٌن 
ال  أال  راِحَلته)4(،  أوَقَر  َقْد  يكوُن  قد  ُه  ولَعلَّ شهيدًا،  فالٌن  وماَت  شهيٌد، 
تقولوا ذلَك ولكن قولوا كام قاَل رسوُل اهللِ l: «َمْن َماَت ف سبيِل الل أو 

ُقتَِل فهَو َشهيٌد»()5(.
)1( متفق عليه: رواه البخاري )2898(، ومسلم )112(.

)2( انظر: «فتح الباري» )106/6(، بترف.
)3( كتاب الـجهاد باب رقم )77(.

َل راحلَتُه ذهبًا أو فضًة يف غري سبيِل اهللِ. )4(  أوَقَر راحلَتُه: أي َلَعلَّ أحدكم مَحَّ
)5( حسن: رواه سعيد بن منصور يف «سننه» )2370(، ]حسنه الـحافظ يف «الفتح» )106/6([.
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4- وعن ابِن مسعوٍد m قاَل: )إّياكم أن تقولوا: ماَت فالٌن شهيدًا، أو ُقتَِل فالٌن 
شهيدًا، فإنَّ الرُجَل ُيقاتُِل لَيْغَنَم، ويقاتُِل لُيْذكَر، ويقاتُل لرُيى مكانه...( )1(.

فال يوُز أْن نحُكَم عىل كلِّ َمْن ُقتَِل يف الـمعركِة أو ُقتَِل ِمْن ِقَبِل العُدوِّ بأنه 
شهيٌد، إال بشوٍط وهي:

الشُط األوُل: أن يكوَن الـَمقتوُل يف الـمعركة مسلاًم.

الشُط الثاين: أْن ُيقاتَل لتكوَن كلمُة اهللِ هي الُعليا.

فقاَل:   l النَّبيِّ  إىل  رجٌل  جاَء  قاَل:   m األشعريِّ  موسى  أيب  حلديث 
الرُجُل يقاتُِل للَمْغَنِم، والرجُل يقاتُِل للّذكِر، والرُجُل يقاتُِل لرُيى مكاَنُه، فمن يف 

سبيِل اهلل؟ قال l: «َمْن َقاَتَل لَِتُكوَن كلمُة اللِ هي الُعلَيا َفْهَو ِف سبيِل اللِ»)2(.

الشط الثالُث: أْن نقاتِل حتَت رايٍة إسالمّيٍة ظاهرٍة.

ٍة  يَّ َت َراَيٍة ُعمِّ حلديِث أيب هريرَة m قاَل: قاَل رسوُل اهللِ l: «َمْن ُقتَِل َتْ
ٌة»)3(. ًة َفِقْتَلٌة َجاِهِليَّ ًة َأْو َيْنُصُ َعَصبِيَّ َيْدُعو َعَصبِيَّ

الشط الرابع: أن ال َيْقُتَل نفَسُه.

حلديث سهِل بِن سعٍد الّساعديِّ الذي فيه ذكُر الرُجِل الذي أبىل بالًء حسنًا 
يف الـمعركة وأخرَب عنه النبيُّ l أنه من أهِل الّناِر ألنه َقَتَل نفَسه.

رُب والثَّباُت وعدُم الفراِر الشط الـخامس: الصَّ

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  )ى  تعاىل:  لقولِه 
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ( ]األنفال[.

)1( رواه أمحد )416/1(، وابن أيب عاصم يف »الـجهاد« )185(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )123(، ومسلم )1904(.

)3( صحيح: رواه مسلم )1850(.
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ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  )ائ  تعاىل:  وقاَل 
ۆئ ۆئ ۈئ( ]آل عمران[.

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  )ۆ  تعاىل:  وقاَل 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ( ]األنفال[.
َوِل يوَم الّزْحِف»)1(. ْبَع الـُموبِقات« وذكر منها: »والتَّ وقاَل l: «اْجَتنُِبوا السَّ

.l ِهادِة بَشهادِة رسوِل اهلل َقت فيه شوُط الشَّ وهذا شهيٌد حتقَّ
• عن شّداِد بن اهلادِّ m: أن رجاًل من األعراب جاء إىل النبي l فآمن به 
َبعه، ثم قال: ُأهاِجُر مَعك، فأوص به النَّبيُّ l بعَض أصحابِه، فلام كاَن غزاٌة،  واتَّ
َغنَِم النبيُّ l ]شيئًا[ فقسَم، وقسَم له، فأعطى أصحاَبه ما َقسَم له، وكان َيرعى 
 .l النَّبيُّ  لك  قسَمه  َقسٌم  قالوا:  هذا؟  ما  فقال:  إليه،  دفعوه  جاَء  فلام  ظهَرهم، 
فأخذه فجاء به إىل النبيِّ l؛ فقال: ما هذا؟ قال: »قسَمتُه َلَك«، قال: ما عىل هذا 
اّتبعُتك، ولكن اتبعتُّك عىل أن ُأرمى إىل ههنا -وأشار إىل حلِقِه- بسهٍم فأموَت، 

فأدخَل الـجنة. 
فقاَل: »إْن َتصُدِق الُل َيْصُدْقك«. فَلبِثوا قلياًل ثم هَنُضوا يف قتاِل العدو، فُأِت 
بِِه إىل النبي l ُيمُل، قد أصاَبه َسهٌم حيُث أشار. فقاَل النَّبيُّ l: «أهَو ُهَو؟» 

قالوا: نعم. قال: »َصَدَق الُل فَصَدَقُه».
مه فَصىّل عليه، وكاَن مما ظَهَر  l يف جّبتِِه التي عليه، ثم قدَّ َنه النَّبيُّ  ثم كفَّ
! َهَذا َعْبُدَك َخَرَج ُمَهاِجًرا يِف َسبيَلَك، فُقتَِل َشِهيًدا، َأَنا َشهيٌد  من صالتِه: »اللهمَّ

َعىَل َذلِك«)2(.
)1( متفق عليه: رواه البخاري )1677(، ومسلم )89(.

)2( صحيح: رواه النسائي )60/4(، والطرباين يف الكبري )7108(، والـحاكم )6527(، ]«صحيح الرتغيب 
والرتهيب» )1336([.
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اهلَل شهيدًا،  اهللِ، ولقَي  هادِة يف سبيِل  الشَّ فيه شوُط  قْت  حَتقَّ عباَد اهلل! فمن 
تِه بام ييل: سوَل l يف سنَّ ُه يف كتابِه، والرَّ ُ فاهلُل ُيَبشِّ

ُج اثنتني و�شبعنَي زوجًة  اأوالً: ُيغفُر له يف اأول ُدفعة من َدِمه، وياأَمُن من الَفَزِع االأكرِب، وُيَزوَّ

من الـح�ِر العني.

ِل ُدْفَعٍة ِمْن َدِمِه، وَيَرى  ِهيِد ِعْنَد اللِ ِستُّ ِخَصاٍل: ُيْغَفُر َلُه ف َأوَّ قاَل l: «للشَّ
الَفَزِع األْكرِب، وُيوضُع عل  الَقرْبِ، ويأَمُن من  َعَذاِب  ِمْن  الـجّنِة، وُياُر  ِمَن  َمْقَعَدُه 
ُج اْثَنَتنْيِ َوَسْبِعنَي َزْوَجًة  ْنَيا َوَما ِفيَها، َوُيَزوَّ رأِسِه َتاُج الَوقاِر: الَياقوتُة ِمْنها َخرْيٌ ِمَن الدُّ

ُع ف َسْبِعنَي ِمْن أَقاِربِِه»)1(. ِمَن الـُحوِر الِعنِي، وُيَشفَّ
ثانياً: َي�ْشَفُع ال�شهيُد يف �شبعنَي من اأهِل بيتِه.

رداِء p فقاَلت هلم: أبِشوا! فإين َسمعُت أبا  دخَل أيتاٌم لَشهيٍد عىل أمِّ الدَّ
ُع الشهيُد ف َسْبِعنَي ِمْن أْهِل بيتِِه»)2(. رداِء يقوُل: قاَل رسوُل اهللِ l: «ُيَشفَّ الدَّ

ثالثاً: َياأمُن ال�شهيُد فتنَة القرِب وعذابَُه.

يا رسوَل اهللِ!  l: )أّن رجاًل قال:  اهللِ  عن رجٍل من أصحاِب رسوِل   •

ما باُل الـمؤمننَي ُيْفَتنوَن يف قبوِرهم إال الّشهيَد؟ قال: »َكَفى بَِباِرَقِة الّسيوِف َعَل 
َرْأِسِه فتَنًة»)3(.

َتُم  • وعن ُفضالَة بِن ُعبيٍد قال: سمعُت رسوَل اهللِ l يقوُل: »ُكلُّ مّيٍت ُيْ

الَقَياَمِة،  يوِم  إىَِل  َعَمُلُه  له  ُيْنَمي  ُه  فإنَّ اللِ  ُمَرابًِطا ف سبيِل  َماَت  الِذي  إالَّ  َعَمِلِه  عَل 
)1( صحيـح: رواه الرتمـذي )1663(، وابـن ماجـه )2799(، وأمحـد )131/4(، ]«صحيـح الرتغيـب 

والرتهيب» )1375([.
الـجامـع»  أبـو داود )2522(، والبـزار )4085(، والبيهقـي )164/9(، ]«صحيـح  )2( صحيـح: رواه 

.])8093(
)3( صحيح: رواه النسائي )99/4(، ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )1380([.
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.)1(« ويأمُن ِفْتَنِة الَقرْبِ

اُر ِمْن  وقاَل رسوُل اهللِ l: «للّشِهيِد ِعْنَد اللِ ِستُّ ِخصاٍل« وذكر منها: »َوُيَ
.)2(« َعَذاِب الَقرْبِ

ُر عنُه خطاياُه اإال الديَن رابعاً: ُتَكفَّ

يَن»)3(. قاَل رسوُل اهللِ l: «ُيْغَفُر للّشِهيِد ُكلُّ َذْنٍب إالَّ الدَّ
نيا لُيْقتَل ع�شَر مراٍت. خام�شاً: ال�شهيُد ال َيجُد اأمَل القتِل، ويتمنى اأن َيْرِجَع اإىل الدُّ

َمسِّ  ِمْن  أحُدُكم  َيُِد  كم  إالَّ  الَقْتِل  َمسِّ  من  الّشهيُد  َيُِد  «َما   :l قاَل 
ْنيا َوَلُه َما َعَل  الَقْرَصِة»)4(. وقال l: «َما َأَحٌد َيْدُخل الـَجّنة ُيِبُّ أْن َيْرَجَع إىَِل الدُّ
ْنيا فُيْقَتَل َعَش مراٍت، ِلَا َيَرى  األرِض ِمْن َشٍء إالَّ الشهيُد، َيَتَمنَّى أْن يرِجَع إىَِل الدُّ

ِمَن الَكَراَمة»)5(.
�شاد�شاً: ال�شهيُد رائحُة دِمِه ِم�شٌك ي�َم القياَمِة

قاَل رسوُل اهللِ l: «َوالَِّذي َنْفِس بَِيِدِه! اَل ُيْكَلُم)6( أحٌد ف َسبيِل اللِ -واهلُل 
ريُح  والّريُح  ِم،  الدِّ َلوُن  َواللْوُن  الِقَياَمِة،  َيْوَم  َجاَء  إاِلَّ  َسبِيِلِه-  يف  ُيْكَلُم  بَِمْن  أْعَلُم 

الـِمْسِك»)7(.
)1( صحيـح: رواه الرتمـذي )1621(، وأمحد )20/6(، والبزار )3753(، وابن حبان )4624(، ]«صحيح 

الرتغيب والرتهيب » )1218([.
)2( صحيـح: رواه الرتمـذي )1663(، وابـن ماجـه )2799(، وأمحـد )131/4(، ]«صحيـح الرتغيـب 

والرتهيب» )1375([.
)3( صحيح: رواه مسلم )1886(.

)4( صحيـح: رواه الرتمـذي )1668(، وابـن ماجـه )2802(، وأمحـد )297/2(، وابـن حبـان )4655(، 
]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )1367([.

)5( متفق عليه: رواه البخاري )2817(، ومسلم )1877(.
َرُح. )6( ُيْكَلُم: ُيْ

)7( متفق عليه: رواه البخاري )2803(، ومسلم )1876(.
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�شابعاً: ال�شهيُد ُيكلمُه اللُه ِكفاًحا بدون ِحَجاٍب

l فقال يل: »َيا َجابُر! َماِل أَراَك  m قاَل: َلقيني رسوُل اهللِ  عن جابٍر 
ا؟« قلُت: يا رسوَل اهللِ! اسُتْشِهَد أيب وَتَرك عيااًل َوَدْيًنا، قال: قال رسوُل  ُمْنَكِسً
َك بَِم َلِقَي الُل بِِه أَباَك؟«. قال: بىل يا رسوَل اهلل! قال: l: «َما  ُ اهلل l: «َأاَل ُأبشِّ
َمُه ِكَفاًحًا)1(، فقال: َتَنَّ  َم الُل أحًدا قطُّ إالَّ ِمْن َوَراِء ِحَجابِِه، َوَأْحَيى َأَباَك َفَكلَّ َكلَّ
الربُّ -َتباَرك وَتَعاىل-:  َثانَِيًة، قال  ِفيَك  فُأْقَتَل  يني  ُتْ  ! َيا ربِّ قاَل:  َعَلَّ أعِطَك، 

ْم اَل َيْرِجُعوَن« قال: َوُأْنِزَلْت هذه اآلية: )گ گ ڳ  ُ إِّنُه َقْد َسَبَق ِمنِّي أنَّ
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۇ(   ]آل عمران[)2(.
هيُد ُتِظلُُّه الـمالئكُة حتى ُيرفَع ثامناً: ال�شَّ

َيدْي  ُمثَِّل به، حّتى ُوِضَع بني  ُأُحٍد قد  m قاَل: جيء بأيب يوَم  عن جابٍر 
ثم  قومي  فَنهاين  عنه،  أكِشَف  أْن  أريُد  فذَهْبُت  ثوبًا،  َي  ُسجِّ وقد   l اهللِ  رسوِل 
ذهبُت أكشُف عنه، فَنهاين قومي، فأمَر رسوُل اهللِ l فُرِفَع، فَسِمَع صوَت صائحٍة 
فقال: »َمْن هذِه؟« فقالوا: ابنُة عمرو)3( أو أخُت عَمرو، فقال: »َفِلَم َتبكي؟« أو: »ال 

ُه بأجنحتها حتى ُرِفَع»)4(. تبكي، فم زالت الـملئكُة ُتِظلُّ

)1( كفاحًا: أي مواجهة بدون حجاب.
2( صحيح: رواه الرتمذي )3010(، وابن ماجه )190(، وأمحد )361/3 (، وابن حبان )7022(، ]»صحيح 

الرتغيب والرتهيب« )1361([.
3( ابنة عمرٍو، أي عمُة جابر وأخت عبداهلل.

4( متفق عليه: رواه البخاري )1293(، ومسلم )2471(.
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تا�شعاً: داُر ال�شهيِد ِعنَد اللِه اأح�َشُن داٍر.

ْيَلَة َرُجَلنْي َأَتَيايِن، َفَصِعَدا ِب الّشَجَرة، َوَأْدَخَليِن َدارًا ِهَي  قاَل l: «َرَأْيُت اللَّ
َهَداء»)1(. اُر فداُر الشُّ أحَسُن َوأْفَضُل، ل َأَر قطُّ أحسَن ِمنَها، َقااَل ل: أّما َهِذِه الدَّ

هيُد يف اأعلى درجات الـجنِة يف الِفردو�ِس االأعلى: راً: ال�شَّ عا�شِ

اللِ،  سبيِل  ف  للمجاِهِديَن  الُل  ها  أعدَّ درجٍة،  َمائَة  الـَجّنِة  ِف  »إِنَّ   :l قاَل 
ُه  َفإِنَّ َمِء واأَلْرِض، فإَذا َسَأْلُتْم الَل َفاْسَأُلوُه الِفْرَدوَس،  َبنْيَ السَّ َبنْيَ الدَرَجَتنْيِ َكَم  َما 

أْوَسُط الـَجّنِة، َوَأْعَل الـَجّنِة...»)2( الـحديث.

وعن أنٍس m أنَّ أمَّ حارثَة أَتِت النبيَّ l فقالت: يا نبيَّ اهلل! أال حتِدُثني 
ُت، وإْن َكاَن غرَي ذلك  عن حارَثة؟ -وكاَن ُقتَل يوَم بدٍر- فإْن كاَن يف الـجنِة َصرَبْ

اجَتَهْدُت عَليِه يف البكاء.

الِفْرُدوَس  اْبَنِك أَصاَب  الـَجّنِة، وإنَّ  ِف  ا ِجناٌن  ُأمَّ َحاِرَثة! إنَّ l: «َيا  فقاَل 
اأَلْعل»)3(.

بعد  وأمَتُه  أصحاَبُه   l اهللِ  رسوُل  هبا   َ بشَّ التي  الُبشى  هي  ما  الل!  عباد 
ذلك؟ هذا الذي سَنعِرُفه يف الـُجمعِة القادمِة -إن شاَء اهلُل تعاىل- إن كاَن يف الُعمِر 

بقيَّة.

)1( صحيح: رواه البخاري )2791(.

)2( صحيح: رواه البخاري )2790(.

)3( صحيح: رواه البخاري )2809(.
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تب�شرُيه l للمتقني ب�شعادة الدنيا واالآخرة
ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  كتابِه:  يف  وجّل  عزَّ  اهلُل  يقوُل  اللِ!  عباَد 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ( ]مريم[.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ(  ويقوُل سبحانه: 

]اإلرساء[.

اهلُل تعاىل- مَع موعظٍة جديدٍة من سلسلِة  اليوِم -إن شاَء  موعُدنا يف هذا 
دروٌس   .. القرآن  َقصِص  من  والـمرجاُن  ؤلُؤ  اللُّ بعنوان:  التي  الـمواعِظ 
ما  أتدروَن   l ٍد  حممَّ وحبيبِنا  نبيِّنا  ِة  قصَّ عن  فيها  ُم  نتكلَّ والتي  وعرٌب،  وعظاٌت 

هي يا عباَد اهلل؟

ريِة  ُة التي سَنقِطُفها -إن شاَء الُل تعاىل- من دراستِنا للسِّ إهنا: البِشاراُت النَّبويَّ
نيا والخرة. ِة الَعِطرِة أال وهي: َتبشرُيه l للُمتَّقنَي بسعادِة الدُّ النَّبويَّ

ِة  لألمَّ األرِض  يف  والتَّمكنَي  والنََّر  الِعزَّ  إّن  الـامضيِة:  الـُجَمع  يف  ُقلنا 
ُق إال بَشَطنِي اثَنني: اإلسالمّيِة ال َيتحقَّ

ُة اإليامنية. ط األوُل: الُعدَّ الشَّ

ط الثاين: العدُة الـامدية. الشَّ

ة اإليامنيَة ال تتحقُق إال بشطني اثنني: وُقلنا أيضًا: إن العدَّ

ِك. ْ ُط األوُل: التَّوحيُد هللِ يف العبادِة الـخالُص من كلِّ أنواِع الشِّ الشَّ



البشارات النبوية364

ُط الثاين: الـمتابعُة لرسوِل اهللِ l الـخالصُة من كلِّ أنواِع البدِع. الشَّ

آيٍة  يف   l اهللِ  لرسوِل  والـمتابعِة  هللِ،  التَّوحيِد  بنَي  وجلَّ  عزَّ  اهلل  مَجَع  وقد 
واحدٍة من آيات الـجهاِد.

أال وهي قوُله تعاىل: )ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ( 
]األنفال[.

َك، وهَو أيضًا مَع الـمؤمننَي الذين  أْي: أن اهلَل مَعَك وُمَؤيُِّدك ونصرُيَك َوَولِيُّ
طاِن: التوحيُد والـمتابعُة، )چ چ چ چ ڇ(. اجتمع فيهم الشَّ

ذان  اللَّ التَّوحيُد والـمتابعُة  َطنِي:  َقت هَذيِن الشَّ • واألّمُة اإلسالميُة إذ حقَّ
َنها يف األرِض، فالنُر مرتبٌط بتقوى اهللِ،  ها اهلل ونَرها ومكَّ ها تقوى اهلل، أَعزَّ

ة اإليامنيُة. وهي الُعدَّ

قاَل تعاىل: )ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب( ]النحل[.

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  )ہ  تعاىل:  وقاَل 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ( ]األعراف[.

ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  )ى  تعاىل:  وقاَل 
ۈئ ۈئ ېئ( ]آل عمران[.

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  )ڃ  تعاىل:  وقاَل 
گ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ( ]آل عمران[.

النَِّر فاتَّقوا اهلَل يف أنفِسكم، فإنَّ  عوَن إىل  َتتطلَّ أّمَة اإلسالم! إذا كنُتم  • فيا 
النََّر ُمرتبٌِط بتقوى اهللِ عزَّ وجّل وهي الُعّدُة اإليامنيُة.
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قاَل تعاىل: )ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ( ]حممد[.

وقاَل تعاىل: )ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ( ]الرعد:11[.

بيُل إىل  ِ إىل سعادِة الدنيا واآلخرة، والتَّقوى هي السَّ فالتَّقوى هي بدايُة التَّغريُّ
العزِّ والنَِّر والتَّمكنِي يف األرِض.

بِه،  مأموٍر  كلِّ  بفعِل  نواهيه؛  واجتناُب  تعاىل،  أوامِره  امتثاُل  هي  والتَّقوى 
وترِك كلِّ منهيٍّ عنه حسَب االستطاعِة)1(.

ألنَّ اهلَل عزَّ وجلَّ أهٌل ألن ُيّتَقى.

قاَل تعاىل: )ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ( ]الـمدثر[.

فقد  التَّقوى،  إىل  الـحاجِة  أَمسِّ  يف  ومكاٍن  زماٍن  كلِّ  يف  الّناُس  كاَن  وملا   •
أَمَرهُم اهلُل تعاىل بالتَّقوى.

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  )ٿ  تعاىل:  قاَل 
ڦ( ]آل عمران[.

وقاَل تعاىل: )ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ( ]الـحش[.

َوَوصَّ اهلُل هبا عباَدُه األولنَِي واآلخِرين.

قاَل تعاىل: )ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ( 
]النساء:131[.

الم مجيعًا هذه الوصيَّة الَعظيمَة ألقوامهم. ُسُل عليهم السَّ غِت الرُّ وقد َبلَّ

فهذا نوٌح q يأمُر قوَمُه بتقوى اهلل.

)1( «نرضة النعيم» )1080/4(.
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ىئ  حئمئ  جئ  ی  ی  یی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  )ۈئ  تعاىل:  قاَل 
يئ جب( ]الشعراء[.

وهذا إبراهيُم q يأمُر قوَمه بتقوى اهلل.

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  )پ  تعاىل:  قاَل 
ٿ ٿ ٹ( ]العنكبوت[.

َنا حممٌد l يأُمُر أمَته وُيوصيها بتقوى اهلل. وهذا نبيُّ

َسُكْم،  َخْ وا  َوَصلُّ َربَّكْم،  الَل  ُقوا  »اتَّ ألمتِه:   l يقوُل  الوداِع  ِة  َحجَّ ففي   •

َة  َجنَّ َتْدُخلوا  أْمِرُكم؛  َذا  َوأِطيُعوا  أْمَوالُِكْم،  َزَكاَة  وا  َوأدُّ َشْهَرُكْم،  َوُصوُموا 
َربِّكم»)1(.

َئَة الـَحَسَنَة َتُْحَها،  • وقاَل l أليب ذرٍّ l: «اّتِق الل َحْيُثَم ُكْنَت، َوَأْتبِِع الَسيِّ

َوَخالِِق الّناَس بُِخُلٍق َحَسٍن»)2(.

بُن ساريَة m: )َوَعَظَنا رسوُل اللِ l َمْوِعَظًة َبِليَغًة،  الِعرباُض  • ويقوُل 

َمْوِعظة  ا  َكأنَّ اللِ!  رسول  يا  فقلنا:  الُعيوُن،  ِمَنها  وَذَرفْت  الُقلوب،  ِمْنَها  َوِجَلْت 
، فأْوِصنا، قال l: «ُأْوِصيُكْم بَِتْقَوى اللِ...»()3( الـحديث. ٍعٍ ُمَودِّ

أمَر  وملاذا  بالتَّقوى ووّصاهم هبا؟  عباَده  ُسبحانه  اهلُل  أمَر  ملاذا  اإلسلم!  أمة 
النَّبيُّ l أمته بالتَّقوى ووّصاهم هبا؟

)1( صحيح: رواه الرتمذي )616(، وأمحد )251/5(، وابن حبان )4563 (، والـحاكم )19(، من حديث 
أيب أمامة، ورواه ابن أيب عاصم يف »اآلحاد والـمثاين« )2779(، من حديث أيب قتيلة، ورواه الطرباين يف 

»مسند الشاميني« )659(، من حديث أيب الدرداء، واللفظ للرتمذي ]«السلسلة الصحيحة» )867([.
)2( حسن لغريه: رواه الرتمذي )1987(، والدارمي )2791(، وأمحد )153/5(، من حديث أيب ذر، ورواه 

الطرباين يف األوسط )3779(، من حديث معاذ بن جبل ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )2655([.
)3( صحيح: رواه الرتمذي )2676(، وأبو داود )4607(، وأمحد )126/4(، والـحاكم )329(، ]«صحيح 

الرتغيب والرتهيب» )37([. 
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اأوالً: الأن االإن�شاَن ال ُيفرُِّق بنَي الـحقِّ والباطِل، وبنَي الُهَدى وال�َشالل، وبنَي التَّ�حيِد وال�شرِك، 

وبنَي االإمياِن والكفِر، وبنَي ال�شّنة والبدعة، وبني الـحالِل والـحراِم اإال بالتق�ى

قاَل تعاىل: )چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ( ]األنفال:29[.

ثانياً: الأنَّ التق�ى تدَفُع �شاحبَها اإىل االأعماِل ال�شالـحِة، ومتنُعه من اقتاِف الـمعا�شي والذن�ِب

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  )ى  تعاىل:  قاَل 
ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 

ی جئ حئ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ( إىل قوله تعاىل: )ۀ ۀ ہ ہ 

ہ ہ ھ( ]آل عمران[.

وقاَل تعاىل: )ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
گ گ گ( ]األعراف[.

فالتَّقيُّ إذا همَّ بالـَمعصيِة منعتُه التقوى من اقرتاِفها.

ه، فلام قاَلت له: اتِق اهلل وال َتُفضَّ  جُل الذي همَّ بأن يزيَن بابنِة عمِّ • فهذا الرَّ
ِه ترَكها ومل يَزِن هبا. فالذي منَعُه ِمن الّزنا تقوى اهلل. الـخاتَم إال بحقِّ

فخاَفت  رجٍل،  صورِة  يف  خلوِتا  يف  مريَم  عىل  جربيُل  دَخَل  ملا  وكذلك 
وارتعَدت منه ذّكَرته بتقوى اهلل.

قاَل تعاىل: )ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ( ]مريم[.
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ثالثاً: الأن التَّق�ى �شبٌب للتمكنِي يف االأر�س

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  q:)ڇ  يوسَف  عن  تعاىل  قاَل 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ( ]يوسف[.
ولذلَك ملا أخرَب يوسُف q إخوَته عن نفِسه قاَل هلم: )ک ک ک 
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ڻ( ]يوسف[.
رابعاً: الأن التق�ى هي زاُد الـم�ؤمنني اإىل الّداِر االآخرة

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  )ٹ  تعاىل:  قاَل 
ڄ( ]البقرة[.

ابَن آدَم!

َقى التُّ نيا بزاٍد من  الدُّ ْل من  ترحَّ

 

َقاَلئُِل ــنَّ  وُه َأّيـــاٌم  فَعْمُرَك 

 

ابَن آدَم!

للِمَعاِد َمَعاِشَك  ِمــْن  ْد  َتــَزوَّ

 

َكثريًا ْنيا  الدُّ ِمــنَ  ْتَمْع  َواَل 

 

َقْوٍم َرِفيَق  َتُكوَن  أْن  ــْرَض  َأَت

 

َزاِد ــرَي  َخ ــــْع  َوامْجَ هلل  وُقـــْم 

 

للنَفاِد ُيــمــُع  ـــــامَل  ال فـــإِنَّ 

 

زاِد؟ بغرِي  َوأْنـــَت  َزاٌد  ــْم  هَلُ

 

ابَن آدَم!
َقى إَِذا َأْنَت مَلْ َتْرَحْل بَِزاٍد ِمَن التُّ

 

َكمْثِلِه َتُكوَن  اَل  أْن  َعىَل  َنَدْمَت 

 

دا َت يوَم احلِش َمْن َقْد َتَزوَّ َوَأْبَرْ

 

أرَصدا كاَن  َكام  َتْرُصْد  مَلْ  َوأنََّك 
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ابَن آدَم!
ْقَوى َفإِنََّك اَل َتْدِري تزّوْد ِمَن التَّ

 

إَِذا َجنَّ َلْيٌل َهْل َتعيُش إىَِل الَفْجِر

 

تِه بام ييل: م يف كتابِه، ورسوهُلم l يف سنَّ هم رهبُّ ُ * الـُمتَّقوَن ُيبشِّ
اأوالً: مبحبِة اللِه لهم.

قاَل تعاىل: )ڻ ۀ ۀ ہ ہ( ]التوبة[.

واهلُل -عزَّ وجّل- إذا أحبَّ عبدًا استجاَب لُه إذا دعاه، وأعطاُه إذا سأله، وَغَفر 
امء. َته بني أهِل األرِض والسَّ ُبُه يف النار أبدًا، ويلقي حمبَّ له إذا استغفَره، وال ُيعذِّ

إَِلَّ  ُب  َيَتَقرَّ َعْبدي  َيَزاُل  »َواَل   : القديسِّ الـحديث  يف  العّزة  ربُّ  يقوُل   •

ُه، َفإَِذا أْحَبْبُتُه ُكْنُت َسَمَعُه الذي َيسَمُع به، وَبَصُه الذي ُيبُص  َواِفِل َحتَّى ُأِحبَّ بالنَّ
وَلئِن  ُه،  أُلْعِطَينَّ َسأَلني  َوَلئِن  با،  يمش  التي  وِرْجَلُه  با،  يبطُش  التي  ويَده  به، 

اْسَتَعاذين أُلعيذّنه»)1(.

اِر»)2(. l: «َواللِ! ال ُيلقي الُل َحبِيَبُه ف النَّ • ويقوُل 

ُأحبُّ  إينِّ  فقاَل:  ِجربيَل  َدَعا  َعْبًدا  أَحبَّ  إَذا  َتَعاىَل  الَل  «إنَّ   :l ويقوُل   •

ُه جربيُل، ُثمَّ ُيَنادي ف الّسمِء فيقوُل: إنَّ الَل َتَعاىَل ُيِبُّ فلًنا  ُه، قال: َفُيِحبُّ ُفلًنا َفأِحبَّ
ُه أهُل الّسمِء، قال: ُثمَّ ُيوَضُع لُه الَقبوُل ف األرِض»)3(. وُه، َفُيِحبُّ َفَأِحبُّ

ثانياً: مبغفرِة الذن�ِب، وتكفرِي ال�شيئات، واالأجِر العظيم.

قاَل تعاىل: )ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب( ]األنفال[.

وقاَل تعاىل: )جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب( ]الطالق[.
)1( صحيح: رواه البخاري )6502(.

)2( صحيح: رواه أمحد )104/3(، وأبو يعىل )3747(، والبزار )6579(، ]»الصحيحة« )2407([.
)3( متفق عليه: رواه البخاري )7485(، ومسلم )2637(، واللفظ ملسلم.
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ثالثاً: برحمِة الله لهم يف الدنيا واالآخرة.

ڤ(  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  )ٿ  تعاىل:  ــاَل  ق
]األعراف:156[.

وقاَل تعاىل: )ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ( 
]األنعام[.

رابًعا: ب�َشَعِة الرِّزِق وتي�شرِي االأم�ِر والربكاِت، والـخروِج من ال�شدائِد والُكرباِت

ۀ(  ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  )ڱ  تعاىل:  قاَل 
]الطالق:3-2[.

وقاَل تعاىل: )ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ( ]الطالق[.

وقاَل تعاىل: )ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ےے ۓ ۓ( ]الليل[.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  وقاَل تعاىل: 
ڀ( ]األعراف:96[.

نيا واالآخرة خام�شاً: بالنَّجاِة من العذاِب، واالأمِن من الـخ�ِف والـحزِن يف الدُّ

قاَل تعاىل: )ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ( ]األعراف[.

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  )ڍ  تعاىل:  وقاَل 
ڑ ک( ]الزمر[.

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  )ک  تعاىل:  وقاَل 
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ( ]مريم[.

وقاَل تعاىل: )ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ( ]النمل[.
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ُرهم ربُّهم باأنهم اأولياُء اللِه الذين ال خ�ٌف عليهم وال هم َيحزن�َن �شاد�شاً: ُيب�شِّ

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  ــاَل  ق
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( ]يونس[.
�شابعاً: يب�شرهم ربُّهم بالف�ِز والفالِح يف الدنيا واالآخرة

قاَل تعاىل: )ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ( 
]النور[.

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  )ائ  تعاىل:  وقاَل 
ۆئ ۆئ ۈئ( ]آل عمران[.

)ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  وقاَل تعاىل: 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ( ]الـامئدة[.

دق. هادِة لهم بال�شِّ الـحِة والكرامِة عنَد اللِه تعاىل وال�شَّ ثامناً: بَقب�ِل االأعماِل ال�شَّ

قاَل تعاىل: )ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں( ]الـامئدة[.

وقاَل تعاىل: )ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( ]الـحجرات:13[.

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٻ  تعاىل:  وقاَل 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ( ]البقرة[.
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نيا واالآخرة. تا�شعاً: بالعزِّ والنَّ�شِر والَف�قيَِّة على الـُخلِق يف الدُّ

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  )ٹ  تعاىل:  قاَل 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ( ]البقرة[.

ُرهم ربُّهم بجناِت النعيم عا�شراً: ُيب�شِّ

ُة وما فيها من النَّعيِم الـُمقيِم إال للُمتَّقني. ِت الـجنَّ وهل ُأِعدَّ

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ( تعاىل:  قــاَل 
ڀ ڀ ڀ ڀ( ]آل عمران[.

وقاَل تعاىل: )ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ( ]الـحجر[.

وقاَل تعاىل: )ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ( ]الدخان[.

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  )ڤ  تعاىل:  وقاَل 
ڃ( ]القمر[.

للُمتَّقنَي،  األرِض  يف  والتَّمكنِي  والنَِّر  بالعزِّ  نيا  الدُّ يف  الـُحسنى  فالعاقبُة 
والعاقبُة الـُحسنى يف اآلخرِة بَجنَّاِت النَّعيِم للمتقني.

جعلنا اهلل وإياكم من املتقني.
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تب�شرُيُه l الأ�شحاِب القل�ِب ال�شليمِة ب�شعادِة الدنيا واالآخرة
چ  )ڃ ڃ چ چ چ  كتابِه:  اهلُل -عزَّ وجّل- يف  يقوُل  عباَد الل! 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( ]فاطر[.

مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  )ی  سبحانه:  ويقوُل 
ىب يب( ]البقرة[.

موعُدنا يف هذا اليوِم -إن شاَء اهلُل تعاىل- مَع موعظٍة جديدٍة من سلسلِة 
ؤلُؤ واَلرجاُن من َقصِص القرآن ... دروٌس وعظاٌت  الـمواعِظ التي بعنوان: اللُّ
يا  هي  ما  أتدروَن   ،l حممٍد  وحبيبِنا  نبيِّنا  قّصِة  عن  فيها  ُم  َنتكلَّ والتي  وعرٌب، 

عباَد اهلل؟

ريِة  إهنا: البِشاراُت النَّبوّيُة التي سَنقِطُفها -إن شاَء الُل تعاىل- من دراستِنا للسِّ
ِة الَعِطرِة أال وهي: تبشرُيه l ألصحاِب القلوِب السليمِة. النَّبويَّ

ُق إال  بيَل إىل الِعزِّ والنَِّر والتَّمكنِي ال َيتحقَّ ُقلنا يف الـجمعِة الـامضية: إن السَّ
ُنهم يف األرض. بَتقوى اهللِ سبحانه فاهلُل عزَّ َوجّل مع امُلتَّقنَي َينُرهم وُيمكِّ

قاَل تعاىل: )ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب( ]النحل[.

ها الَقلُب. لُّ • والتَّقوى حَمَ

ْقَوى َهاُهنا« وأشاَر إىل صدِره  ْقَوى َهاُهنا، التَّ ْقَوى َهاُهنا، التَّ l: «التَّ • قاَل 
ثالَث مّراٍت)1(.

)1( صحيح: رواه مسلم )2564(.
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، الذي ال إْثَم  l عن الَقلِب الـمخموِم، فقاَل: »هَو الَتِقيُّ الّنِقيُّ وُسئَل   •

ِفيِه، واَل َبْغَي َواَل َحَسَد»)1(.

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  )ڄ  تعاىل:  وقاَل   •
ڇ ڇ ڇ( ]األعراف:26[.

ُف عىل القلِب، والقلُب يف  • وسعادُة اإلنساِن وشقاُؤه يف الدنيا واآلخرة َتتوقَّ
ه، وإذا فَسد فَسَد  تِه، فإذا َصلَح القلُب صلَح الـجسُد كلُّ الـجسِد كالّراعي يف رعيَّ

ه. الـَجَسُد كلُّ

ه، َوإَِذا  قاَل l: «أاَل َوإِنَّ ف الـَجِسِد ُمْضَغًة، إَذا َصَلحت َصلُح الـَجَسُد كلُّ
ه، أاَل َوِهَي الَقْلب»)2(. َفَسَدْت َفَسَد الـَجَسُد كلُّ

ليُل عىل ذلك: • والدَّ

نيا واآلخرِة،  هو أنَّ القلَب حملُّ النياِت التي هبا ُتْقَبُل األعامُل فيسَعُد العبُد يف الدُّ
نيا واآلخرة. أو ُتَردُّ فَيشقى العبُد يف الدُّ

َم اِلْمِرٍئ َما َنَوى، َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه إىَِل اللِ  ِة َوإِنَّ يَّ َم اأَلْعَمُل بِالنِّ • قاَل l: «إِنَّ
ُجَها  َوَرُسولِِه َفِهْجَرُتُه إىَِل اللِ َوَرُسولِِه، َوَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه لُِدْنَيا ُيِصيُبَها َأِو اْمَرَأٍة َيَتَزوَّ

َفِهْجَرُتُه إىَِل َما َهاَجَر إَِلْيِه»)3(.

• وقاَل -l: «إِنَّ الل اَل َيْنُظُر إىَِل َأْجَساِمُكْم َواَل إىَِل ُصَوِرُكْم َوَلِكْن َيْنُظُر إىَِل 
ُقُلوبُِكْم وأعملِكم»)4(.

)1( صحيـح: رواه ابـن ماجـه )4216(، واألصبهاين يف «الرتغيب والرتهيـب» )707(، ]«صحيح الرتغيب 
والرتهيب» )2889([.

)2( متفق عليه: رواه البخاري )52(، ومسلم )1599(.

)3( متفق عليه: رواه البخاري )54(، ومسلم )1907(.
)4( صحيح: رواه مسلم )2564(.
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ومن األمثلة عل ذلك:

1- ابنا آدَم )قابيل وهابيل(.

)ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  قاَل تعاىل: 
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں( ]الـامئدة[.

اآلخِر  من  يَتقبَّل  ومل  نيته،  وصَلحت  قلُبه  َصَلَح  الذي  التقيِّ  من  اهلُل  َل  فَتقبَّ
الذي فَسَد قلُبه وفسَدت نّيتُه.

2- الّثالثُة الذين َدخلوا الغاَر.

قاَل l: «اْنَطَلَق َثَلَثُة َرْهٍط ِمَّْن َكاَن َقْبَلُكْم َحتَّى َأَوُوا اْلَبِيَت إىَِل َغاٍر َفَدَخُلوُه 
َهِذِه  ِمْن  ُيْنِجيُكْم  اَل  ُه  إِنَّ َفَقاُلوا  اْلَغاَر  َعَلْيِهُم  ْت  َفَسدَّ َبِل  اْلَ ِمَن  َصْخَرٌة  َفاْنَحَدَرْت 

ْخَرِة إاِلَّ َأْن َتْدُعوا الل بَِصالِِح َأْعَملُِكْم». الصَّ

ِه لَِوالَِدْيِه وقال: »اللهمَّ إِْن ُكْنُت فعْلُت ذلَِك  َل إىَل اهللِ بربِّ • فدَعا األوُل وَتَوسَّ
ا َما َنْحُن ِفيه ِمن َهِذِه الّصخرِة َفاْنَفَرَجْت شيًئا اَل َيْسَتطيُعوَن  ْج َعنَّ ابتَغاَء وجِهَك َفَفرِّ

الـُخروَج ِمْنُه».

نا خوفًا من اهللِ وقاَل: »اللهمَّ  َل إىل اهللِ برَتِكه فاحشَة الزِّ الّثاين وتوسَّ • ودعا 

إْن كنُت َفَعلُت ذلَك اْبتَِغاَء َوْجِهَك فافُرْج عّنا َما َنْحُن فيِه، فاْنَفَرَجْت الّصخرُة، غرَي 
ْم اَل َيْسَتِطيعوَن الـُخروَج ِمْنها». ُ أنَّ

وقاَل:  أصحاهِبا،  إىل  الـحقوَق  ه  بردِّ تعاىل  اهللِ  إىل  وتوّسَل  الّثالُث  ودعا   •

فاْنَفَرَجْت  فيِه،  َنْحُن  َما  عّنا  فافُرْج  وْجِهَك  ابتِغاَء  ذلَك  فَعلُت  ُكنُت  إْن  «اللهمَّ 
الّصخرُة، َفَخَرُجوا ُيْمُشون»)1(.

)1( متفق عليه: رواه البخاري )2272(، ومسلم )2743(، واللفظ للبخاري.
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َل اهلُل دعاَءهم وأعامهَلم، ونّجاُهم من الـَموِت. ثالثٌة بصالِح نّياِتم َتقبَّ

ُر هبم جهنَّم. 3- الثالثُة الـمراؤوَن الذيَن أوُل من ُتَسعَّ

به  َفُأِتَ  اْسُتشِهَد،  رجٌل  عليه:  القيامِة  َيْوم  ُيْقَض  الّناِس  أّوَل  «إنَّ   :l قاَل 
َفُه نعَمُه فعرفها. قال: َفَم َعَملَت فيها؟ َقال: َقاَتلُت َفيَك َحتَّى اسُتْشِهْدُت. قال:  َفَعرَّ
كَذْبت، ولكن َقاتلَت ألْن ُيقاَل: جريٌء، فقد قيل، ثّم ُأِمَر به، َفُسِحَب َعَل وْجِهِه 
فُه نعَمُه  َفَعرَّ بِه،  فُأِت  القرآن.  َمُه، وقرأ  العلَم وَعلَّ َم  النار. ورجٌل تعلَّ ُألِقَي ف  حّتى 
القرآَن.  مُته، وقرأُت فيك  العلَم وعلَّ َتَعّلمُت  َقال:  ِفيَها؟  َعِمْلَت  َفَم  َقال:  َفَعَرَفَها. 
قال: كذبَت، ولكّنَك َتَعّلْمَت الِعْلَم لُيَقاَل َعاِل، َوَقَرأَت الُقْرآَن لُِيَقاَل ُهَو َقارٌئ، فقد 
َع الُل َعَلْيِه، َوَأْعَطاُه  ِقيَل، ثم ُأِمَر بِِه َفُسِحِب َعَل وْجِهِه َحتَّى ُألِقَي ف الّناِر. َوَرُجٌل َوسَّ
ه، َفُأِتَ بِِه َفَعّرَفُه نعَمُه َفَعَرَفَها. قال: َفم َعِمْلَت ِفيَها؟ قال: َما  ِمْن أْصَناِف الـَمِل كلِّ
َتَرْكُت ِمن َسبيٍل ُتِبُّ أْن ُيْنَفَق ِفيَها إالَّ أْنَفْقت ِفيَها َلَك. قال: َكذْبَت، وَلِكّنَك َفَعْلَت 

لُيَقاَل ُهَو َجَواٌد، فَقْد ِقيَل، ُثمَّ ُأِمَر بِِه َفُسِحَب َعَل َوْجِهِه ثمَّ ُأْلِقَي ف الّناِر»)1(.

ت عليهم أعامهُلم، وكانوا  فها هم ثالثٌة فسَدت قلوهُبم، وفسَدت نياُتم، فُردَّ
َرَت هبم جهنم. أوَل َمْن ُسعِّ

نيا مع الـامِل. 4- حاُل الّناِس يف الدُّ

ْنيا ألربعِة َنَفٍر: َعْبٌد رَزَقُه الُل  ُثُكْم َحديًثا َفاْحَفُظوُه، إِنَّم الدُّ قاَل l: «َوُأَحدِّ
بَِأْفَضِل  فَهَذا  ا،  َحقًّ ِفيِه   ِ لِلَّ َوَيْعَلُم  ُه،  َرِحَ ِفيِه  وَيِصلُّ  ُه،  َربَّ فيِه  َيّتِقي  َفُهَو  وِعْلًم،  مااًل 
الـَمَناِزِل« -فهذا العبُد وصَل بالعلِم الشعيِّ الذي أصلح له قلَبه ونيَته إىل أفضِل 
الـمنازِل- »َوَعْبٌد َرَزَقُه الُل علًم َوَلْ َيْرزْقُه مااًل، َفُهَو َصادُق النِّيِة، يقول: َلو أنَّ ل مااًل 
ا سواء« -وهذا العبُد أيضًا بالعلِم الشعيِّ  لعملُت بعمِل فلٍن فهو بنيته، فأجُرُهَ

)1( صحيح: رواه مسلم )1905(.
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الذي أصلَح له قلَبه ونّيَته مع أنه مل يرزْق مااًل وصل إىل أفضِل الـمنازِل- »َوَعْبٌد 
بُط ِف َمالِِه بَِغرْيِ ِعْلٍم، اَل َيّتِقي ِفيِه ربَّه، َوال َيْصل ِفيِه  رزقُه الُل مااًل وَلْ َيرزْقُه علًم، َيْ
ا، فهذا َبأْخَبِث الـمَناِزل، َوَعْبٌد َل َيْرزْقُه الُل مااًل وال ِعلًم،  ِ ِفيِه َحقًّ ه، َواَل َيْعَلُم لِلَّ َرِحَ

فُهَو يُقوُل: َلْو َأنَّ ِل َمااًل َلَعِمْلُت فيِه بَِعمِل فلٍن، َفُهَو بِنِّيتِِه، َفِوْزُرُها َسواٌء»)1(.

أخبِث  إىل  فَوَصال  نّياُتام،  ففَسَدت  قلباُها،  فسَد  بالـجهِل  عبداِن  -فهذاِن 
ها، فإن َصَلَح القلُب  ّياِت التي عليها مداُر األعامِل كلِّ الـمنازِل. فالَقلُب هو حَملُّ النِّ

صلحِت النّياِت، وإن فسَد القلُب فسَدت الّنياُت.

والُقلوُب ترُض، وَتْفُسُد نّياُتا بَمرَضنِي:

الـمر�ُس االأوُل: مر�ُس ال�شه�ة.

قاَل تعاىل: )ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ( ]األحزاب[.

بَهِة الـمر�ُس الثاين: مر�س ال�شُّ

• قاَل تعاىل: )ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ( ]البقرة:10[.

• وقاَل تعاىل: )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

ڭ ڭ ۇ ۇ( ]آل عمران:7[.

مرَض  ألنَّ  هوِة،  الشَّ َمرِض  من  القلِب  عىل  وأضُّ  أخطُر  بهِة  الشُّ ومرُض 
ُق بالعمِل، وفساُد العقيدِة أخطُر من  هوِة َيتعلَّ ُق بالَعقيدِة، ومرُض الشَّ بهِة يتعلَّ الشُّ

فساِد العمِل.
)1( صحيـح لغـريه: رواه الرتمـذي )2325(، وابن ماجه )4228(، وأمحـد )230/4، 231(، والطرباين يف 

الكبري )346/22(، واللفظ للرتمذي ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )16([.
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َقْلٍب  َفَأيُّ  ُعوًدا  ُعوًدا  ِصرِي  َكاْلَ اْلُقُلوِب  َعَل  اْلِفَتُن  «ُتْعَرُض   :l قاَل   •
َتِصرَي  َبْيَضاُء َحتَّى  ُنْكَتٌة  ِفيِه  ُنِكَت  َأْنَكَرَها  َقْلٍب  َوَأيُّ  ُنْكَتٌة َسْوَداُء  ِفيِه  ُنِكَت  ا  َبَ ُأْشِ
َمَواُت َواأَلْرُض َوالَخُر  ُه ِفْتَنٌة َما َداَمِت السَّ َفا َفَل َتُضُّ َعَل َقْلَبنْيِ َعَل َأْبَيَض ِمْثِل الصَّ
َب ِمْن َهَواُه،  ًيا اَل َيْعِرُف َمْعُروًفا َواَل ُيْنِكُر ُمْنَكًرا إاِلَّ َما ُأْشِ خِّ ا َكاْلُكوِز ُمَ َأْسَوُد ُمْرَبادًّ

َمواُت َواأَلْرُض»)1(. ه فتنٌة َما َداَمْت السَّ وَقلٌب أبَيُض فل َتَضُّ

• وبناًء عىل ما تقدَم فإّن القلوَب تنقسُم إىل ثالثِة أقساٍم:

. القسُم األوُل: الَقلُب السليُم وهو القلُب الـحيُّ

األمراِض،  ومجيِع  ُبهاِت،  والشُّ َهواِت  الشَّ من  َسِلَم  الذي  هو  القلُب  وهذا 
اهللِ،  أبغض يف  أبغَض  فإن أحبَّ أحبَّ هللِِ، وإن  ِه هلل،  كلَّ العمَل  وأخلَص صاحُبُه 
وإن أْعَطى أعطى هلل، وإْن َمَنَع َمنع هللِ، وصاحُب هذا القلِب هو الّناجي من فتِن 

الدنيا وعذاب اآلخرة.

القسُم الثاين: القلُب القايس وهَو القلُب الـميُت.

 وهَو القلُب الذي ال حياَة فيه؛ ال يعرُف ربَُّه، وال يعُبُده بل هو منقطٌع لشهواتِِه 
ٌد لغري اهلل، حًبا، وخوفًا، ورجاًء، ورًضا وُسخطًا، وتعظياًم، وذاًل،  ولذاتِِه، فهو متعبَّ
إْن أحبَّ أحبَّ هلواه، وإن أبغَض أبغَض هلواه، وإن أعَطى، أعطى هلواه، وإن منَع 

منَع هلواه، فاهلوى إماُمه، والشهوُة قائُده، والـجهُل سائقُه، والغفلُة مركُبه.

ېئٱ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  )وئ  تعاىل:  قاَل 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٿ( ]الفرقان[.
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  وقاَل 

)1( صحيح: رواه مسلم )144(.
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ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ( ]الـجاثية[.

، وجمالسُته هالٌك. فمخالطُة صاحِب هذا القلب ُسقٌم، ومعاشُتُه سمٌّ

• وقد َتَوّعَد اهلُل ُسبحانه أصحاَب هذِه القلوِب بالويِل، فقاَل تعاىل: )ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ( ]الزمر[.

• وأعدَّ اهلُل ألصحاِب هذه القلوِب عذابًا ألياًم يف جهنم، قاَل تعاىل: )ٱ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڄ(  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

]األعراف[.

القسُم الثالُث: القلُب الـمريُض

ه هذه مرًة وهذه أخرى، وهو ملا  وهذا القلُب به حياٌة وبه عّلٌة، فله ماّدتاِن، تدُّ
غلب عليه منهام، إن غلَب عليه مرُضُه الَتحَق بالقلِب الـميِِّت القايس، وإن غلَبت 

ليِم. ُته التحَق بالقلِب السَّ عليه صحَّ

)ڈ  تعاىل:  قولِه  يف  الثالثِة  القلوب  هذه  بني  وجّل  عزَّ  اهلُل  مجَع  وقد   •
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ( -وهذا هَو القلُب الـمريُض- )ے 
ڭ  ڭ  ڭ  )ۓ  الـميُت-  القايس  القلُب  هو  -وهذا  ے( 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ 
ائ  ائ  ى  ى  ې  )ې   - الـحيُّ السليُم  القلُب  -وهذا هو   ) ې  ۉ 

ەئ ەئ وئ( ]الـحج[.
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نيا واآلخرِة إال صاحُب  أمة اإلسلم! ال ينجو من عذاِب اهللِ، وال يسَعُد يف الدُّ
نيا واآلخرِة؟ َل عىل سعادِة الدُّ ليِم، فكيَف ُيصِلُح أحُدنا قلَبُه لَيتحصَّ القلِب السَّ

اأوالً: باالإميان ال�شادِق -اأي بالعقيدة ال�شحيحة-.

قاَل تعاىل: )ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ( ]التغابن[.

ْه  ُقُلوبَِنا، َوَكرِّ ْنُه ف  إَِلْيَنا اإليمَن َوَزيِّ l يقوُل يف دعائِه: »اللهمَّ َحبِّْب  وكاَن 
إَِلْيَنا الُكْفَر والُفُسوَق والِعْصَيان، واْجَعْلَنا ِمَن الّراِشدين»)1( واإليامُن قوٌل باللِّساِن، 

اعِة وَينقُص بالـَمعصية. واعتقاٌد بالـَجناِن، وعمٌل باألركاِن، يزيُد بالطَّ
ِك بالكتاِب وال�شنِة، بفهم �شلِف االأمة. ثانياً: بالتم�شُّ

عقيدًة وعبادًة وسلوكًا.

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  )ڍ  تعاىل:  قاَل 
ڑ ک ک کک گ گ ( -أي باإليامن- ) گ( -أي بالُقرآِن- 

) گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ]يونس[.
وقاَل تعاىل: )ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ( ]اإلرساء:82[.

وكاَن l يقوُل: »َما َأَصاَب أحًدا َقطُّ َهمٌّ وال َحَزٌن فقال: اللهمَّ إيِنِّ َعْبُدَك، 
َقَضاُؤَك،  فَّ  َعْدٌل  ُحْكُمَك،  ِفَّ  َماٍض  بَِيِدْك،  َناِصيتي  َأَمتِك،  وابُن  َعبدَك،  واْبُن 
ْمَتُه أحًدا  ْيَت بِِه َنْفَسَك، َأْو أْنَزلَتُه ف كَتابَِك، أْو َعلَّ أْسَأُلَك بُِكلِّ اْسٌم ُهَو َلَك، َسمَّ
َعَل الُقرآَن َربيَع َقْلبِي، َوُنوَر  ِمْن َخْلِقَك، َأْو اْسَتأَثْرَت بِِه ِف ِعْلِم الَغيِب ِعنَدك، أْن َتْ
ه، وأبَدله مكاَن  الُل عزَّ وجلَّ هَّ أْذَهَب  إالَّ  ي،  َهَّ َوِذَهاَب  ُحْزيِن،  َوَجلَء  َصْدِري، 
َم هؤالِء الكلامِت؟ قال: »أَجْل!  ُحْزنِِه َفرًحا«. قالوا: يا رسوَل اهللِ! ينبغي لنا أن َنتعلَّ

)1( صحيح: رواه أمحد )424/3(، والبخاري يف «األدب الـمفرد» )699(، والنسائي يف الكربى )10445(، 
والبزار )3724(، ]«صحيح األدب الـمفرد» )538([.
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.)1(« يْنَبِغي ِلَن َسِمَعُهنَّ أْن َيَتَعَلَمُهنَّ

 :l نِة عن القرآِن، ولذلَك قاَل نِة، وال ِغنى للسُّ و ال ِغنى للقرآِن عن السُّ
َقا َحتَّى َيِرَدا َعَلَّ  تِي، َوَلْن َيَتَفرَّ ا ِكَتاَب اللِ َوُسنَّ وا َبْعَدُهَ ْفُت ِفيُكْم َشْيَئنْيِ َلْن َتِضلُّ «َخلَّ

ْوِض»)2(. اْلَ
ثالثاً: بذكِر اللِه -َعزَّ وَجّل-.

مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  )مب  تعاىل:  قاَل 
ىث يث( ]الرعد[.

الـَحيِّ  َمَثُل  ُه  َربَّ يذُكُر  اَل  َواّلذي  ُه  َربَّ يْذُكُر  الذي  «َمَثُل   :l قاَل  ولذلَك 
َوالـَميِِّت»)3(.

الـحديِث  ومن  اهللِ،  بذكِر  تطمئنُّ  القلوَب  أّن  لنا   ُ يَتبنيَّ الكريمِة  اآليِة  َفِمَن 
ُ لنا أّن القلوَب حتيا بذكِر اهللِ. فصاحُب القلِب الـُمطمئِنِّ الـحيِّ هو  يِف يَتبنيَّ الشَّ

الذي َينتفُع بالقرآن.

قاَل تعاىل: )ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ( ]األنفال[.

رابعاً: بالدعاء.

قاَل تعاىل: )ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 
ىئ( ]آل عمران[.

)1( صحيـح: رواه أمحـد )452/1(، والبزار )1994(، وأبو يعـىل )5297(، وابن حبان )972(، ]«صحيح 
الرتغيب والرتهيب» )1822([.

)2( صحيـح: رواه البـزار )8993(، والدارقطني )245/4(، والبيهقي يف «سـننه» )114/10(، ]«صحيح 
الـجامع» )3232([.

)3( صحيح: رواه البخاري )6407(.
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وقاَل تعاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ٹ( ]الـحش[.

ْف قلوَبنا َعل طاَعتَِك»)1(. َف القلوِب َصِّ وكاَن l يقوُل يف دعائِه: »اللهمَّ ُمَصِّ

َب الُقُلوِب َثبِّْت َقْلبِي َعَل ِديَنَك»)2(. ويقوُل l: «َيا ُمَقلِّ

الـَخَطاَيا  ِمَن  َقْلبِي  َوَنقِّ  ِد،  َوالرَبَ ْلِج  الثَّ بَِمِء  َقْلبِي  اْغِسْل  ْهمَّ  l: «اللَّ ويقوُل 

َبنْيَ  َباَعْدْت  َكَم  َخَطاَياَي  َوَبنْيَ  َبْينِي  َوَباِعْد  َنِس،  الدَّ ِمَن  اأَلْبَيِض  الّثْوَب  َنَقْيَت  َكَم 

ِق َوالـَمْغِرِب...»)3( الـحديث. الـَمْشِ

َوُتْصِلَح  ِوْزِري،  َوَتَضَع  ِذْكِري،  َتْرَفَع  أْن  َأْسَأُلَك  إيِنِّ  «اللهمَّ   :l ويقوُل 

َر َقلبِي، َوَتْغِفَر ِل َذْنبِي»)4(. َن َفْرِجي، َوُتَنوِّ َر َقْلبِي، َوُتَصِّ أْمِري، َوُتَطهِّ

l يستعيُذ باهللِ من َشِّ القلوِب فيقول l: «اللهمَّ إيِنِّ َأُعوُذ بَِك  • وكاَن 

ي، َوِمْن َشِّ لَِسايِن، َوِمْن َشِّ َقْلبِي»)5(. ِمْن َشِّ َسْمِعي، َوِمْن َشِّ َبَصِ

َشُع،  ويقوُل l أيضًا: »اللهمَّ إيِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن ِعْلٍم اَل َيْنَفُع، َوِمْن َقْلٍب اَل َيْ

َوِمْن َنْفٍس اَل َتْشَبُع َوِمْن َدْعَوٍة اَل ُيْسَتَجاُب َلَا»)6(.

)1( صحيح: رواه مسلم )2654(.
)2( صحيح: رواه الرتمذي )2140(، وأمحد )112/3(، ]«صحيح الـجامع» )7987([.

)3( صحيح: رواه البخاري )6014(.
)4( صحيـح: رواه الـحاكـم يف «الـمسـتدرك» )1867(، والطـرباين يف «األوسـط» )6400(، ]وصححـه 

الـحاكم واهليثمي[.
)5( صحيـح: رواه أبـو داود )1551(، والرتمـذي )3492(، والنسـائي )5444(، ]«صحيـح الـجامـع» 

.])1292(
)6( صحيح: رواه مسلم )2722(.
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خام�شاً: زيارُة القب�ِر، وتذكُر الـم�ت.

الَقْلَب،  ُتِرقُّ  ا  َ َفإِنَّ َفُزوُروَها؛  الُقُبوِر، أاَل  ِزَياَرِة  ْيُتكْم َعْن  َنَ l: «ُكْنُت  قاَل 
ُر الِخَرة»)1(. ، وُتذكِّ وُتْدِمُع الَعنْيَ

ُر اإلنساُن الـموَت والبعَث والقيامَة والوقوَف بني يدِي  فبزيارِة الُقبوِر َيتذكَّ
اهللِ للحساِب والـجزاِء، والناُس عن كلِّ هذا غافلوَن، فصدَق فيهم قوُل القائِل:

ـــاُم اأَلَن َعــِلــَم  ــْو  َل َواهللِ  ــا  أَم

 

ــُه َرأْت ــْو  َل ــٍر  ألم ُخلقوا  لقد 

 

ــْشٌ ــمَّ َح ـــرْبٌ ث ـــمَّ َق ممـــاٌت ُث

 

رجاٌل عملت  َقْد  الـَحْشِ  لَِيوِم 

 

هُنِينا أو  ــا  ــْرَن ُأِم إذا  ونحُن 

 

َوَناُموا هَجُعوا  مَلا  ُخِلُقوا  مِلَا 

 

وَهاموا َتاُهوا  ُقلوهِبم  ُعيوُن 

 

ــٌخ وأهــــواٌل ِعــَظــاُم ــي ــْوب َوَت

 

َوَصاُموا اَفتِِه  خَمَ ِمْن  وا  َفَصلُّ

 

نِياُم أْيَقاٌظ  الَكْهِف  َكَأْهِل 

 

روها  أهيا السلمون! أصحاُب الُقلوِب السليمِة، الذيَن أصلحوا قلوهَبم وطهَّ
تِه بام ييل: م يف كتابِه، ورسوُلُه l يف سنَّ يبُشهم رهبُّ

ماو�ت. �أوًل: بالـُم�صارَعِة لفعِل �لـخري�ِت. و�لـخ�صيِة من ربِّ �لأر�ِص و�ل�صَّ

جب  يئ  ىئ  حئمئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  )ىئ  تعاىل:  قاَل 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ختٱ  حت  جت  يب  ىب  خبمب  حب 

پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ( ]الـمؤمنون[.
ثانيًا: بزيادِة �لإميان يف قل�ِبهم.

)ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  قاَل تعاىل: 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ( ]األنفال[.

)1( حسن: رواه أمحد )273/3(، والـحاكم )1342(، ]»أحكام الـجنائز« )180([.



البشارات النبوية384

وقاَل تعاىل: )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ( ]التوبة[.

ِر و�لعتبار. ُرهم بالتَّذكُّ ثالثًا: ُيب�صِّ

َر. َر تذكَّ ليِم إذا ُذكِّ • فصاحُب الَقلِب السَّ
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  قاَل 
ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ( ]ق[.

• وأما صاحُب القلِب الـميِت فهو ال يتذكُر وال يعترُب.
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  )ڭ  تعاىل:  قاَل 
ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 

ىئ ی( ]الـحج[.
ر�بعًا: بالنجاِة من �أه��ِل ي�ِم �لقيامِة.

قاَل تعاىل عىل لساِن إبراهيَم q: )ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ( ]الشعراء[.

هم بالـجنة. خام�صًا: و�أخريً� يب�صرهم ربُّ

حت  جت  يب  ىب  مب  حبخب  جب  يئ  ىئ  مئ  )حئ  تعاىل:  قاَل 
ختمت ىت يت جث مث ىث يث حج( ]ق[.

ٴۇ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  )ڭ  تعاىل:  ــاَل  وق
ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى( ]الـحجر[.

ياِء، َوَأْلِسَنتَِنا ِمَن الَكِذِب اللهمَّ َطّهر ُقُلوَبَنا ِمَن الّنَفاِق، َوأْعاَمَلَنا ِمَن الرِّ
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تب�شرُيُه l الأ�شحاِب اليمنِي ب�شعادِة الدنيا واالآخرة
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  )ڀ  كتابِه:  يف  وجلَّ  عزَّ  اهلل  يقوُل  اللِ!  عباَد 
ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڄڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ 

ڇ ڇ ڇ( ]األحزاب[.
سلسلِة  من  جديدٍة  موعظٍة  مَع  تعاىل-  اهلُل  شاَء  -إن  اليوِم  هذا  يف  موعُدنا 
ؤلُؤ والـمرجاُن من َقصِص القرآن ... دروٌس وعظاٌت  الـمواعِظ التي بعنوان: اللُّ

ٍد l، أتدروَن ما هي يا عباَد اهلل؟ ُم فيها عن قّصِة نبيِّنا حممَّ وعرٌب والتي نتكلَّ

رَيِة  ُة التي سَنقِطُفها -إن شاَء الُل تعاىل- من دراستِنا للسِّ إهنا: البِشاراُت النَّبويَّ
نيا والخرة. النَّبويَّة الَعِطَرة أال وهي: َتبشرُيه l ألصحاِب اليمنِي بسعادِة الدُّ

يًا  تأسِّ يشٍء  كلِّ  يف  َن  التَّيمُّ وَن  ُيبُّ الذين  الـمؤمنوَن  هم  اليمنِي  وأصحاُب 
.l ِبرسوِل اهلل

• والذي دفَعني للحديِث عن هذا الـموضوِع أموٌر:

وأنثى  وذكرًا  وصغريًا،  كبريًا  الـمسلِمنَي  من  كثريًا  أرى  أنني  األوُل:  األمُر 
اًم وجاهاًل يأكلوَن وَيشبوَن بِشامهِلم، وإذا ُقلَت ألحِدهم: ُكْل بيمينَِك، قال  ومتعلِّ

بكلٍّ سخريٍة واستهزاٍء: وهذه ملاذا خلَقها اهلل؟

يأكلون  نفًرا  ديِد-  الشَّ -ولألسِف  امُلسلِمنَي  من  رأيُت  أنني  الثاين:  األمر 
خاِن مثاًل باليمني. امِل، ويأكلوَن وَيشبوَن الـخبيَث؛ كالدُّ يِّباِت بالشَّ وَيشبوَن الطَّ
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ديِد- يفعُل ذلك تقليدًا  األمر الثالث: أن كثريًا من الـُمسلِمنَي -ولألسِف الشَّ
للكفاِر وَيعتقدوَن أن هذا من التقدِم والـحضارِة.

• فأقوُل هلؤالِء مجيعًا:

أواًل: أنسيُتم أن النَّبيَّ l أمَر الـمسلَم أن يأكَل وَيشَب بيمينِه، وهنى عن 
يطان. امِل، وأخرَب أن الذي يأكُل ويشُب بشاملِِه هو الشَّ ِب بالشَّ األكِل والشُّ

l، وكانت  اهلل  ِحْجِر رسوِل  بُن أيب سَلمَة: كنُت غالًما يف  ُعَمُر  يقوُل   •
ْحَفِة، فقال يل رسوُل اهلل l: «يا ُغلُم! َسمِّ الَل، َوُكْل بَيمينَِك،  َيدي تطيُش يف الصَّ

َوُكْل ِمَّا َيِليك»)1(. فام َزالْت تِلك ِطعمتي َبْعُد.

فانُظروا عباَد اهلَل! إىل هذا الغالِم كيَف استجاب ألمر رسوِل اهلل l وأكَل 
وأكَل   l اهلل  يستجْب ألمِر رسوِل  مل  الذي  وأما  بعدها.  بشامله  يأكْل  ومل  بيمينه 

بشامله فانظروا ماذا حدث له.

َثُه: أن رجاًل أكَل عنَِد رسوِل  سَلمَة بِن األكوع: أن أباُه حدَّ بِن  إياِس  • عن 

اهلل l بشاملِِه، فقاَل: »ُكْل بَيمينَِك« قال: ال أستطيُع. فقال l: «اَل اْسَتَطْعَت« َما 
، قال: فام رفعها إىل فيِه)2(. مَنَعُه إال الِكرْبُ

بَيِمنِِه،  ْب  َفْلَيْشَ َب  َوإَِذا َشِ بَِيِمينِه،  َفليأُكْل  َأَحُدُكْم  l: «إَِذا أكَل  وقاَل   •

ُب بشملِِه»)3(. ْيَطاَن يْأُكُل بِِشَملِِه َوَيْشَ َفإِنَّ الشَّ

َمِل»)4(. ْيطاَن يْأُكُل بِالشِّ ، َفإِنَّ الشَّ l: «اَل َتْأُكُلوا بِالّشمِلِ • وقاَل 

)1( متفق عليه: رواه البخاري )5376(، ومسلم )2022(، واللفظ للبخاري.
)2( صحيح: رواه مسلم )2021(.
)3( صحيح: رواه مسلم )2020(.
)4( صحيح: رواه مسلم )2019(.
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• وعن جابِر m: «أنَّ َرُسوَل اللِ l َنَى أن يأكَل الرجُل بِِشَملِِه»)1(.

ِب بالشامِل، وفيها هنيٌّ عن  ففي هذه األحاديِث دليٌل عىل حتريِم األكِل والشُّ
يطان. مشاهبِة الشَّ

َمْن  أن  أنسيُتم  للكفار:  تقليدًا  بشامهلم  يأكلون ويشبون  للذين  نقوُل  ثانيًا: 
تشبه بقوٍم فهو منهم وُحِشَ يوَم القيامِة معهم.

َه بَِقْوٍم َفُهَو ِمْنُهم»)2(. والتشُبُه بالكفار يف الظاهِر ُيوِرْث  l: «َمْن َتَشبَّ • قاَل 
الـمحبة يف الباطن.

.)3(« • والنَّبيُّ l يقوُل: »الـَمْرُء َمَع َمْن َأَحبَّ

يشٍء  ُكلِّ  يف  َن  َيمُّ التَّ يبُّ  كان   l النَّبيَّ  أن  أنسيُتم  أيضًا  هلم  ونقوُل  ثالثًا: 
ويأمُر به.

ِلِه،  ِلِه، وَتَرجٌّ ُن ف َتَنعُّ • عن عائشَة p قالت: »كان النبيُّ l ُيعِجُبُه التَّيمُّ
ِه»)4(. وُطُهوِرِه، وف شأنِِه ُكلِّ

l: «إَِذا َلبِْسُتْم، ِوإَِذا َتَوّضأُتْم، َفاْبَدُءوا بِأياِمنُِكْم»)5(. • وقاَل 

َمِل،  بالشِّ َفْلَيْبَدْأ  َنَزَع  َوإَِذا  بِالَيمنِي،  َفْلَيْبَدأ  أحُدُكْم  اْنَتَعَل  «إَذا   :l وقاَل   •
ا ُتنَزُع»)6(. م ُتنَعُل، وآِخَرُهَ َلُّ لَِتُكْن الُيْمَنى أوَّ

)1( صحيح: رواه مسلم )2099(.
)2( صحيـح: رواه أبـو داود )4031 (، وأمحـد )50/2(، وعبـد بـن محيـد )848(، مـن حديـث ابـن عمر، 
ورواه البزار )8606(، من حديث أيب هريرة، ورواه الطرباين يف األوسـط )8327(، من حديث حذيفة 

]«صحيح الـجامع» )2831([.
)3( متفق عليه: رواه البخاري )6168(، ومسلم )2640(.

)4( متفق عليه: رواه البخاري )168(، ومسلم )268(، واللفظ للبخاري.
)5( صحيـح: رواه أبـو داود )4141(، وأمحـد )354/2(، وابـن خزيمـة )178(، وابـن حبـان )1090(، 

]«صحيح الـجامع» )787([.
)6( متفق عليه: رواه البخاري )5855(، ومسلم )2097(، واللفظ للبخاري.
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ن يف كلِّ يشٍء تأسيًا برسوِل اهلل l؛ من دينِنا  ُن، وحبُّ التَّيمُّ • اليمنُي، والتَّيمَّ
... من عقيدتنا، ويظهُر ذلك مما ييل:

أواًل: ِمْن عقيدتنا: أننا نعتقُد أن اهلَل -عزَّ وجّل- له يٌد ليست كأيدينا، وكلتا يَدي 
ريبِّ يمني.

• والدليُل عىل أن اهلَل له يٌد ليست كأيدينا:

ڀ(  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  ــاَل  ق
]الفتح:10[.

وقاَل تعاىل: )وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ( ]الـامئدة:64[.

إالَّ  الُل  َيْقَبُل  َواَل  َطيٍِّب،  َكْسِب  ِمن  َتَْرٍة  بَِعْدِل  َق  َتَصدَّ «َمْن   :l وقاَل   •

ُه، َحتَّى َتكوَن  ُلها بَِيِمينِِه، ُثمَّ ُيَربِّيها لَِصاِحبِِه َكم ُيربِّ أحُدُكْم َفُلوَّ الطيَب، َوإِنَّ الَل َيَتَقبَّ
ِمْثَل الـجبِِل»)1(.

ٿ  )ٺ ٿ ٿ  يٌد ليَست كأيدينا لقولِه تعاىل:  فاهلُل -عزَّ وجّل- له 
ٿ ٹ ٹ ٹ( ]الشورى[.

ليُل عىل أن ِكلتا َيدي ريبِّ يمنٌي. والدَّ

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  )ې  تعاىل:  قاَل 
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ( ]الزمر[.

َأَنا  َيُقول:  ُثمَّ  بَِيِمينِِه،  الّسَمواِت  وَيْطِوي  األرَض،  الُل  «َيقبُض   :l وقاَل 
الـَمِلُك! أْيَن ُمُلوُك األرِض»)2(.

ِن َعزَّ  وقال l: «إِنَّ الـمْقِسِطنَي ِعْنَد اللِ َعَل َمَنابَِر ِمْن ُنوٍر َعْن َيِمنِي الّرْحَ
)1( متفق عليه: رواه البخاري )1410(، ومسلم )1014(، واللفظ للبخاري.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )4812(، ومسلم )2787(، واللفظ للبخاري.
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وَجّل، -َوِكْلَتا َيديِه َيمنٌي- الَّذيَن يعِدُلوَن ف ُحْكِمِهْم وأْهِليِهم َوَما َوُلوا»)1(. ولفظُة 
الشامِل لفظٌة شاذٌة ال تصُح.

ثانيًا: ومن عقيدتِنا: أن أهَل اليمنِي من ذريِة آدَم هم أهُل الـجنة.

l يف حديِث الـمعراِج: »... ُثمَّ َأَخَذ بَِيِدي -أي ِجرْبِيل- َفَعَرَج ِب  • قاَل 
اِزِن الّسمِء: اْفَتْح، قاَل:  ْنيا َقاَل ِجرْبيُل ِلَ مِء الدُّ ْنَيا، َفَلـمَّ ِجْئُت إىَِل السَّ مِء الدُّ إىَِل السَّ
ّمٌد l، فقال:  َمْن َهَذا؟ قاَل: َهَذا ِجرْبِيُل، َقال: َهْل َمَعك َأَحٌد؟ َقال: َنَعْم، َمِعي ُمَ
َيِمينِه  َعَل  َقاِعٌد  َرُجٌل  َفإَِذا  ْنيا،  الدُّ مَء  السَّ َعَلْوَنا  َفَتَح  َفَلـمَّ  َنَعْم.  قاَل:  إَِلْيِه؟  ُأرِسَل 
ِقَبَل َيَساِرِه َبَكى.  َنَظَر  ِقَبَل َيِمينِه َضِحَك، وإَِذا  َنَظَر  أسِوَدٌة َوَعَل َيَساِرِه أسِوَدٌة، إَِذا 
بِيِّ الّصالِِح َواالبِن الّصالِِح، ُقلُت ِلِرْبيل: َمْن َهَذا؟ قال: َهَذا آدُم،  فقال: َمْرَحًبا بِالنَّ
ِة، واألسِوَدُة  َوَهِذِه األسِوَدُة َعْن َيِمينِه َوِشَملِِه َنَسُم َبنيِه، فأهُل الَيِمنِي ِمْنُهْم أْهُل الـَجنَّ
اّلتي َعْن ِشَملِِه أهُل الّناِر، َفإَِذا َنَظَر َعْن َيمينِِه َضِحَك، ِوإَِذا َنَظَر ِقَبَل ِشَملِِه َبَكى»)2(.

ًة  يَّ َب َكتَِفُه الُيْمَنى َفَأْخَرَج ُذرِّ l: «َخلَق الُل آدَم ِحنَي َخَلَقُه، َفَضَ • وقاَل 

الـُحَمُم،  ْم  ُ َكَأنَّ َسْوَداَء  ًة  يَّ ُذرَّ َفأْخَرَج  الُيَسى  َكتَِفُه  َب  َوَضَ  ، رُّ الدَّ ْم  ُ َكأنَّ َبْيَضاَء 
اِر  النَّ إىَِل  ى:  الُيْسَ ِه  َكفِّ لّلذي ف  ُأَباِل، وَقاَل  َواَل  ِة  الـَجنَّ إىَِل  َيِمينه:  لّلذي ف  َفَقاَل 

َواَل ُأبال»)3(.

ثالثًا: ومن عقيدتِنا: أن الـمَلَك الذي َيكتُب الـحسناِت يكوُن عىل يمنِي اإلنساِن

الَل  ُيَناِجي  َم  َفإِنَّ َأَماَمُه،  َيْبُصْق  َفَل  الّصلِة  إىَِل  َقاَم أحُدُكْم  l: «إَِذا  قاَل   •

َت  ُه، واَل َعْن َيِمينِه، َفإِنَّ َعْن َيِمينِِه َمَلكًا، َوْلَيْبُصْق َعْن يَِساِرِه َأو َتْ َما َداَم ف ُمَصلَّ
)1( صحيح: رواه مسلم )1827(.

)2( متفق عليه: رواه البخاري )349(، ومسلم )163(، واللفظ للبخاري.
)3( صحيح: رواه أمحد )441/6 (، والبزار )4143(، والطرباين يف «مسـند الشـاميني» )2213(، ]«السلسة 

الصحيحة» رقم )49([.
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َفَيْدِفُنها»)1(. قَدِمِه 

 l ِأن رسوَل الل» :m وَبزَق -أي: َبَصَق- رجٌل يف ِقبلتِِه، فقاَل حذيفُة •

قاَل: إَِذا َقاَم َأحُدُكْم ِف َصلتِِه، ُيْقبُِل الُل َعَلْيِه بَِوْجِهِه، َفَل َيْبُزَقنَّ َأَحُدُكْم ِف ِقْبَلتِِه، 
َواَل َيْبُزَقنَّ َعْن َيِمينِه؛ فإِنَّ َكاتَِب الـَحَسَناِت َعن َيِمينِِه، َولِكْن لَِيْبُزْق َعْن يَِساِرِه»)2(.

ُم عند  ُتَقدَّ ُم يف العباداِت ويف كلِّ عمٍل طيٍِّب وال  رابعًا: ومن دينِنا: أن اليمنَي ُتقدَّ
البوِل والغائط.

بَِيِمينِِه،  َيْسَتْنِجي  بَِيِمينِِه، َواَل  َذَكَرُه  َفَل يأُخَذنَّ  َأَحُدُكْم  َباَل  l: «إَِذا  قاَل   •

ْس ف اإِلَناِء»)3(. َواَل َيَتَنفَّ

ْس ِف اإِلَناِء، وإَِذا َأَتى الـَخلَء فل  َب أحُدُكْم َفَل َيَتَنفَّ l: «َإَذا َشِ • وقاَل 

ْح بَِيِمينه»)4(. َيَمسَّ َذَكَرُه بَِيِمينِِه، َواَل َيَتَمسَّ

حتى  يشٍء  ُكلَّ   l نبيُكم  َمُكْم  علَّ قد  له:  قيَل  قاَل:   m سلامَن  وعن   •
اَنا أْن نستقبَِل الِقبلَة لِغائٍط أو بوٍل، أو أن َنْسَتْنجَي  الـِخَراَءة؟ قال: فقال: »أَجْل، لَقْد َنَ

باليمنِي، أو أْن نسَتْنجَي بأقلَّ ِمن ثلثِة أحجاٍر، أو أْن نسَتنجَي بَِرجيٍع أو بِعْظٍم»)5(.

ملاذا  وتقولوَن:  امل،  بالشِّ ِب  والشُّ األكِل  يف  الكّفاَر  دوَن  ُتقلِّ من  يا  أعرفُتم 
امَل؟! َخلَق اهلُل الشِّ

عباَد الل! هذا رسوُلنا حممٌد l الذي أمَرنا اهلُل أن نتأّسى به كاَن هدُيه تقديَم 
اليمنِي يف كّل العباداِت ويف كلِّ عمٍل طيٍب ومن األمثلة عىل ذلك:

)1( صحيح: رواه البخاري )416(، ومسلم )550(، واللفظ للبخاري.
)2( صحيح: رواه الـمروزي يف »تعظيم قدر الصالة« )122(، ]«السلسة الصحيحة» رقم )1062([

)3( متفق عليه: رواه البخاري )154(، ومسلم )267(، واللفظ للبخاري.

)4( متفق عليه: رواه البخاري )153(، ومسلم )267(، واللفظ للبخاري.
)5( صحيح: رواه مسلم رقم )262(.
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اأوالً: يف ال��ش�ء والُغ�شِل:

l: «إَِذا َلبِْسُتْم َوإَِذا َتَوضْأُتْم َفاْبَدُءوا بَأياِمنُِكْم»)1(. • قاَل 

• وعن ُنَعيِم بِن عبداهلل الـُمْجِمر قال: »رأيُت أبا هريرَة يتوضُأ َفَغَسَل وَجَهُه، 
َع ف الَعُضِد، ُثّم يَدُه الُيسى حّتى  فأْسَبَغ الوضوَء، ُثمَّ َغَسَل يَدُه الُيمَنى َحتى أْشَ
أَشَع ف الَعُضِد، ثّم مَسح رأسُه، ثم غسَل رْجَلُه الُيمنى حتى أشَع ف الساِق، ثم 
 l الل  رأيُت رسوَل  قال: هكذا  ثم  الساِق،  أَشَع ف  الُيسى حتى  ِرْجَلُه  غسَل 

يتوضأ...»)2(.

• ويف الُغْسِل تقوُل عائشُة p: «كاَن رسوُل الل l إذا اغتسَل بدأ بيمينِه 
بَيمينِه وَغَسَل  بِِه  فَصبَّ عَليها مَن الـمِء فغَسَلها، ثم َصبَّ الـمَء َعَل األَذى الذي 
عنُه بِِشَملِِه، َحتَّى إَِذا َفَرَغ ِمن ذلَك َصبَّ َعَل رْأِسِه. قالْت عائشُة: ُكنُت أغتِسُل أَنا 

وَرسول اللِ l من إَناٍء َواحٍد، َوَنْحُن ُجُنبان»)3(.

• ويف وضوِء الـميِِّت وغسِله يبدأ باليمني لقوله l يف ُغسِل ابنتِه: »اْبَدأنَّ 

بَِمَياِمنَِها، َوَمَواِضِع الُوَضوِء ِمْنَها»)4(.
ثانياً: يف ال�شالة

• إذا صىلَّ الـمأموُم وحَدُه خلَف اإلماِم َيِقُف عن يمينِه.

عن ابِن عباٍس n قاَل: »بِتُّ يف بيِت خالتي ميمونَة بنِت الـحارث زوِج 
النبيِّ l، وكان النبيُّ l ِعندها يف ليَلتها، فصىلَّ النبيُّ l العشاَء، ثّم َجاَء إىل 
)1( صحيـح: رواه أبـو داود )4141(، وأمحـد )354/2(، وابـن خزيمـة )178(، وابـن حبـان )1090(، 

]«صحيح الـجامع» )787([.
)2( صحيح: رواه مسلم )246(.
)3( صحيح: رواه مسلم )321(.

)4( متفق عليه: رواه البخاري )167(، ومسلم )939(.
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منِزلِِه فصىلَّ أربَع ركعاٍت ثم نام،... ثم قاَم فُقْمُت عن يساِره فجعلني عن َيمينِِه، 
َس َرَكعاٍت، ثمَّ صىّل ركَعَتني...«)1(. فصىّل مَخْ

• وإذا كربَّ الـمصيلِّ للصالة وضَع الُيمنى عىل الُيسى عىل صدِره.

• عن سهِل بِن سعٍد قال: )كان الناس ُيؤَمُرون أن َيَضَع الرُجُل الَيَد الُيمَنى 
عىل ِذَراِعِه الُيسى يف الصالة()2(.

• وعن وائِل بن ُحْجر: )أنه رأى النبيَّ l َرَفَع َيدْيِه حني دخَل يف الصالة 
... ثم وضَع يدُه الُيمَنى عىل الُيسى()3(. َ َكربَّ

• وإذا جلَس للتشُهِد أشاَر باألصبع اليمنى.

• عن ابِن عمَر n: )أن النبيَّ l كان إذا جلَس يف الّصالِة، وضَع يديِِه 
اَم، َفَدعا هِبا، وَيَدُه الُيَسى عىل ركبتِِه  عىل ُرْكَبَتْيِه، ورَفَع إْصَبَعُه الُيمَنى التي َتيل اإلهْبَ

الُيَسى باِسَطها عليها()4(.

َم الـمصيلِّ بَدأ باليمني. • وإذا سلَّ

ُم َعْن َيمينِِه  • عن عامِر بن سعٍد عن أبيه قال: )ُكنُت أرى رسوَل اهلل l ُيَسلِّ
ِه()5(. َوَعْن َيَساِرِه َحتَّى َأَرى َبياَض َخدِّ

ُم َعْن يِمينِِه؛ الّسالُم َعَلْيُكْم  يُت مَع النبيِّ l فكان ُيَسلِّ • عن وائٍل قال: )َصلَّ
ُة اهللِ َوَبَرَكاتِِه، وعن شامله؛ الّسالُم َعَليُكْم َوَرمحُة اهلل()6(. َوَرمْحَ

)1( متفق عليه: رواه البخاري )117(، ومسلم )763(، واللفظ للبخاري.
)2( صحيح: روه البخاري )740(.

)3( صحيح: رواه مسلم )401(.

)4( صحيح: رواه مسلم )580(.

)5( صحيح: رواه مسلم )582(.
)6( صحيح: رواه أبو داود )997(، والطرباين يف الكبري )46/22(، ]«اإلرواء» )32-31/2([.
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�اِف بالبيت ثالثاً: يف الطَّ

َيبدُأ الطائُف بالبيِت عن يمينِه.

l ملا َقِدَم مكَة أتى الـحجَر  • عن جابِر بِن عبِداهلل n: )أن رسوَل اهللِ 
فاستلمُه، ثم مَشى عىل يمينِه فَرَمَل ثالثًا، وَمَشى أْربعًا()1(.

رابعاً: يف الرُّقيِة ال�شرعية

َيضُع الّراقي أو الـمريُض َيدُه الُيمنى عىل مكاِن األملِ.

بيِمينِِه  َيْمَسُحُه  َبْعَضُهْم،  ُذ  ُيَعوِّ  l النبيُّ  )كاَن  قاَلت:   p عائشَة  عن   •
ويقول: َأْذِهْب الَباَس، َربَّ الّناِس، ِواْشِف أْنَت الّشايف اَل ِشفاَء إالَّ ِشفاُءَك ِشفاٌء 

ال ُيغاِدُر َسَقاَم()2(.
خام�ًشا: يف الـجهاد يف �شبيل الله

• الـُمبايعُة لإلماِم تكوُن باليمني.

قاَل  َة  مكَّ إىل   m عثامَن   l اهلل  بعَث رسوُل  بعَدما  الرضواِن  بيعِة  يف   •

»َهِذِه  فقال:  يدِه،  عىل  هبا  فرضَب  ُعثمَن«  يُد  »َهِذِه  الُيمنى:  بيِده   l اهللِ  رسوُل 
لُِعْثَمن»)3(.

• وهذا عمرو بُن العاِص m يقول: )... فلام جعَل اهلل، اإلسالَم يف قلبي، 

بايْعَك، فَبَسَط يميَنُه، قال: فَقَبْضُت يدي.  أتيُت النبيَّ l فقلُت: اْبُسْط َيميَنَك َفأْلُ
قال: »َماَلَك يا َعمُرو؟« قال: قلُت: أَرْدُت أن أْشرَتَِط. قال: »َتشَتُِط بَِمَذا؟« قلت: 
ِدُم َما كاَن  ِدُم َما َكاَن َقْبَلُه، َوأنَّ الِْجَرَة َتْ أن ُيغَفَر يل. قال: »أَما َعِلْمَت أنَّ اإلْسلَم هَيْ

)1( صحيح: رواه مسلم )1218(.
)2( صحيح: رواه البخاري )5750(.
)3( صحيح: رواه البخاري )3698(.
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ِدُم َما َكاَن َقْبَلُه»()1(. َقْبِلها، وأنَّ الـَحجَّ هَيْ

• والقتاُل يف سبيِل اهلل مع اإلماِم يكوُن عن يمينه وعن شاملِه.

• يقوُل ابُن مسعوٍد m: َشِهْدُت ِمْن الـِمْقَداِد بن األسوِد َمشهدًا أَلكوُن 
صاِحَبُه أحبُّ إيلَّ مِمَّا ُعِدَل به، أتى النبيَّ l وهو يْدُعو عىل الـمِشكنَي، فقال: )اَل 
ا ُنَقاتُِل  َنُقوُل َكاَم َقاَل َقْوُم ُموَسى: )ڀ ڀ ڀ ٺ( ]الـامئدة:24[ ولكنَّ
َعْن َيمينَِك، وَعْن ِشاَملَِك، َوَبنْيَ َيَدْيَك، وَخلَفَك. فرأيُت النبيَّ l أَشَق وْجُهُه، 

ُه -يعني قوُله-()2(. ورَسَّ
�شاد�شاً: يف الن�م

ِه األيمن. ُيستَحبُّ للمسلم أن َيضطِجَع عىل ِشقِّ

• عن الرباِء بِن عازٍب m قاَل: قاَل يل رسوُل اهللِ l: «إَِذا َأَتْيَت َمْضَجَعَك 

ُهمَّ َأْسَلْمُت َنْفِس  َك األْيِمن َوُقْل: اللُّ َفَتَوضْأ ُوُضوَءَك للّصلِة، ُثمَّ اْضَطجْع َعَل ِشقِّ
َرْهَبًة  إَِلْيَك،  ْأُت َظْهِري  َوَأْلَ إَِلْيَك،  َأْمِري  َوَفّوْضُت  ْهُت وجهي إليك  إَِلْيَك، َوَوجَّ
َوَرْغَبًة إَِلْيك، اَل َمْلَجَأ َواَل َمْنَجا ِمْنَك إالَّ إَِلْيَك، آَمْنُت بِِكَتابَِك الذي أْنَزلَت، َوبَِنبِيَِّك 

الذي َأْرَسلْت، فإِْن ُمتَّ ُمتَّ َعل الِفْطَرِة واْجَعْلُهنَّ آِخَر َما تقوُل»)3(.

مظهٌر  يشٍء  كلِّ  ويف  والَعطاِء  واألخِذ  ِب  والشُّ األكِل  يف  اليمني  فتقديم   •
األكِل  يف  امِل  الشِّ تقديُم  وأما  عليه،  ُياِفَظ  أن  الـمسلِم  عىل  اإلسالم،  مظاهِر  من 

ياطنِي فعىل الـُمسلِم أن َيبتعَد عنه. ِب فمظهٌر من مظاهِر الشَّ والشُّ

يًا برسوِل  َن يف كلِّ يشٍء تأسِّ وَن التَّيمَّ عباد الل! املؤمنوَن الّصادقوَن الذين ُيبُّ

)1( صحيح: رواه مسلم )121(.
)2( صحيح: رواه البخاري )3952(.

)3( متفق عليه: رواه البخاري )6311(، ومسلم )2710(، واللفظ للبخاري.
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تِه بام ييل: م يف كتابِه، ورسوهُلم l يف سنَّ هم رهبُّ ُ اهلل l، ُيبشِّ
لُهم اللُه يف ظلِّ عر�شِه ي�َم ال ظلَّ اإال ظلُه اأوالً: ُيظِّ

ُه« وذكر منهم: »َرُجٌل  ِه َيْوَم اَل ِظلَّ إالَّ ِظلُّ ُهْم الُل ِف ِظلِّ • قاَل l: «َسْبَعٌة ُيظلَّ
َتَصّدَق بَِصَدَقٍة َفَأْخَفاَها َحتَّى اَل َتْعَلم ِشَمُلُه َما ُتْنِفُق َيِميُنه»)1(.

ثانياً: ياأخذوَن كتاَب اأعماِلهم ي�َم القيامِة باأَمياِنهم.

قاَل تعاىل: )ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
چچ چ ڇ ڇ( إىل قولِه تعاىل: )ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں 

ۓۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ( ]الـحاقة[.
ثالثاً: ُيحا�شُبهم ربُّهم ح�شاباً ي�شريًا.

قاَل تعاىل: )ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ( ]االنشقاق[.
رابعاً: اأ�شحاُب اليمنِي هم اأهُل الـجنِة

ڑڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  )ڍ  تعاىل:  قــاَل 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  گڳ  گ  گگ  ک  کک  ک 
ھھ  ہ  ہہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ڱں 

ھ ھے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ( ]الواقعة[.

وقاَل تعاىل: )گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ( 
]الواقعة[.

اللهمَّ اجعلنا من أصحاب اليمني!

)1( متفق عليه: رواه البخاري )1423(، ومسلم )1031(.
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اأوالً: تب�شرُيه l للحافظني فروَجهم والـحافظاِت ب�شعادِة الدنيا واالآخرِة
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ   : كتابِه  يف  وجّل-  -عزَّ  اهلُل  يقوُل  اللِ!  عباَد 
پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ( ]الفرقان[.
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  )ۀ  سبحانه:  ويقوُل 

ھ ے ے ۓ ۓ( ]سبأ[.
سلسلِة  من  جديدٍة  موعظٍة  مَع  تعاىل-  اهلُل  شاَء  -إن  اليوِم  هذا  يف  موعُدنا 
ؤلُؤ والـمرجاُن من َقصِص القرآن ... دروٌس وعظاٌت  الـمواعِظ التي بعنوان: اللُّ

ِة نبيِّنا حمّمٍد l، أتدروَن ما هي يا عباَد اهلل؟ ُم فيها عن قصَّ وعرٌب والتي َنتكلَّ

رَيِة  ُة التي سَنقِطُفها -إن شاَء الُل تعاىل- من دراستِنا للسِّ إهنا: البِشاراُت النَّبويَّ
بسعادِة  والـحافظاِت  فروَجهم  للحافظنَي   l تبشرُيه  وهي:  أال  الَعِطرِة  ِة  النَّبويَّ

نيا والخرة. الدُّ

والـحافظوَن فروَجهم والـحافظاُت هم الـمؤمنوَن الصادقون الذين َحِفظوا 
نا خاصًة ومن كلِّ الفواحش عامًة. فروَجَهم من الوقوِع يف فاحشِة الزِّ

• والّزنا يف اللغة: هو الُفجوُر والعهُر، ومنه قوُل النَّبيِّ l: «الَوَلُد للِفَراش 
َولِْلَعاِهِر الـَحَجر»)1(. والعاهُر: هو الزاين.

ع: هو وطُء الرجِل للمرأِة يف فرِجها من غري نكاٍح وال ُشْبِهة  • والزنا ف الشَّ
نكاٍح)2(.

)1( متفق عليه: رواه البخاري )6818(، ومسلم )1458(.
)2( «فتح القدير» للشوكاين )7/4(.
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نا قبيٌح شًعا وعقاًل، قبَل وروِد النَّهِي أو بعَدُه. • والزِّ

ها؛ من ِقّلِة الدين، وَذَهاِب  قاَل ابُن القيِِّم رمَحه اهلل: الزنا يمُع ِخالَل الشِّ ُكلَّ
ِة، فال تُد زانًيا معُه وَرٌع، وال وَفاٌء بعهٍد، وال  ِة الَغرْيَ الورِع، وفساِد الـُمروءة، وِقلَّ
صدٌق يف حديٍث، وال حمافظٌة عىل صديٍق، إذ الغدُر والكذُب وقّلُة الـحياِء، وعدُم 

الـمراقبِة وذهاُب الغريِة، من ُشعبِه وموجباتِِه)1(.

نا شعًا وعقاًل: ومن األدلة عىل ُقبِح الزِّ

قوُله تعاىل: )ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ( ]اإلرساء[.

مع، ألن اهلَل سامُه  نا قبيٌح يف العقِل قبَل وروِد السَّ ففي اآليِة دليٌل عىل أن الزِّ
مِع أو بعَده)2(. ص به حالًة قبَل وروِد السَّ فاحشًة، ومل خُيصِّ

نا  عديُّ رمَحه اهلل يف تفسرِي اآلية: )ووصَف اهلُل الزِّ محِن السِّ يُخ عبُدالرَّ وقاَل الشَّ
وُقبَحه بأنه )ک ک( أي: إنام ُيْسَتفَحُش يف الشِع والعقوِل والِفطِر؛ لتَضُمنِه 
َي عىل الـحرمِة يف حقِّ اهلل، وحقِّ الـمرأِة وحقِّ أهِلها، أو زوِجها، وإفساِد  التَّجرِّ

الفراش، واختالِط األنساِب وغرِي ذلك من الـمفاسد)3(.

ليمَة تأباه حتى قبَل  ليَم: أن الطبائَع السَّ نا عنَد العقِل السَّ ومما يدلُّ عىل ُقبِح الزِّ
وروِد النَّهِي عنه.

1- فهذا رسوُلنا l يقوُل:»َخَرْجُت ِمْن نَِكاٍح، َوَلْ أْخُرج ِمْن ِسَفاٍح، َمْن َلُدن آَدَم 
ي َلْ ُيِصبني ِمْن ِسَفاِح الـَجاهلّيِة َشٌء»)4(.  إىَِل َأْن َوَلدين َأِب وُأمِّ

)1( انظر: «روضة الـمحبني» )360( البن القيم.
)2( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص )300/3(.

)3( «تفسري كالم الـمنان» )275/4(.
)4( حسن: رواه الطرباين يف »األوسط« )4728(، والرامهرمزي يف »الـمحدث الفاصل« )470(، ]»صحيح 

الـجامع« )3225([.
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عليهم  خرَج  قتَله،  أرادوا  الذين  حارَصُه  عنَدما   m عّفاَن  بُن  عثامُن  وهذا   -2
l يقوُل: »اَل َيِلُّ َدُم اْمِرٍئ  فقال: )فِلَم تقتلوين؟ وقد َسمعُت رسوَل اهللِ 
َصٌن فُرِجَم، أْو َرُجٌل قَتَل َنفًسا  ُمْسِلٍم إالَّ ف إِْحَدى َثلٍث: َرُجٌل َزَنى َوُهَو ُمْ
يف  وال  ٍة  جاهليَّ يف  زنيُت  ما  فواهلل!  إْسِلِمِه«  َبْعَد  ارَتدَّ  َرُجٌل  َأْو  َنْفٍس،  بَِغرْيِ 

إسالٍم، واَل قَتْلُت نفسًا ُمْسِلًمة، وال ارتَددُت منُذ أسلمُت()1(.

بًة: )أَوتزين  سوَل l ُمستنِكرًة ُمتعجِّ 3- وهذه هنُد بنُت عتبَة تقوُل وهي تبايُع الرَّ
ُة يا رسوَل اهلل!()2(. الـُحرَّ

4- عن أيب ُأمامَة m أن فًتى من قريٍش أتى النَّبيَّ l فقاَل: )يا رسوَل اهلل! ائَذن 
نى. فأقبَل القوُم عليه وزَجُروُه فقالوا: َمْه َمْه فقال: »اْدُنْه«. فدنا منه  يل يف الزِّ
َك؟« قاِل: ال واهللِ! جعَلني اهلُل ِفَداَءَك. قاَل: »َواَل النَّاُس  ه أُلمِّ قريبًا فقال: »َأُتِبُّ
ُه الْبَنتَِك؟« قاَل: ال واهللِ يا رسوَل اهللِ جعَلني  وَنَه أُلّمَهاِتِم«. قاَل: »أفُتِحبُّ ُيِبُّ
ُه ألُختِِك؟« قاَل: ال  وَنَه لَِبَناِتِم« قاَل: »أَفُتِحبُّ اهلُل فداَءك. قاَل: »َواَل الّناُس ُيِبُّ
وَنُه ألَخَواِتِم»  ُيِبُّ الّناُس  اهلُل فداَءك. قاَل: »َواَل  يا رسوَل اهللِ، جعَلني  واهللِ 
تَِك؟« قاَل: ال واهلل يا رسول اهلل، جعَلني اهلُل ِفَداءك. قاَل:  ُه لَِعمَّ قاَل: »أَفُتِحبُّ
التَِك؟«. قال: ال واهللِ يا رسوَل  ُه ِلَ ِتِم« قاَل: »أفُتِحبُّ وَنُه لَِعمَّ «واَل النَّاُس ُيِبُّ
وَنُه َلااَلِتِم« قاَل: فوضَع يَدُه  اهلل، جعَلني اهلُل ِفَداَءك. قاَل: »َواَل النَّاُس ُيِبُّ
ْن َفْرَجُه« فلم يُكْن -بعُد ذلك  عليه وقاَل: »اللهمَّ اْغِفْر َذْنَبُه َوَطِهْر َقْلَبُه َوَحصِّ

الفتى- يلتفُت إىل يشٍء()3(.

)1( صحيح: رواه ابن ماجه )2533(، والنسـائي يف الكربى )3520(، وأمحد )63/1(، واللفظ البن ماجه 
]»اإلرواء« )7 / 254([.

)2( رواه أبو يعىل )4754(.
)3( صحيـح: رواه أمحـد )256/5(، والطـرباين يف الكبـري )7759(، واالصبهـاين يف «الرتغيب والرتهيب» 

)1485(، ]«السلسلة الصحيحة» )370([.
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أكرِب  من  نا  الزِّ اإلسالُم  َيعدُّ  نوب.  الذُّ أعظِم  ومن  الكبائِر  أكرِب  من  نا  والزِّ
. الكبائر، فقد جاَء ترتيُبُه بعَد اإلشاِك باهللِ وقتِل النَّفِس بغرِي الـحقِّ

يف قولِه تعاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ( ]الفرقان:68[.

عديُّ رمَحه اهلل: )ونصَّ تعاىل عىل هذه الّثالثِة ألهنا من أكرِب الكبائر،  قال السِّ
نا فيه فساُد األعراض()1(. ُك فيه فساُد األديان، والَقتُل فيه فساُد األبدان، والزِّ فالشِّ

ا  • و)قال رجٌل: يا رسوَل اهلل! أيُّ الذنِب أكرُب عند اهلل؟ قال: »أْن َتْدُعو لِل نِدًّ
وهو َخَلَقَك« قال: ثم أّي؟ قال: »ُثمَّ أْن َتْقُتَل َوَلَدَك َخْشَيَة أْن َيْطَعَم َمَعَك« قال: ُثّم 

أّي؟ قال: »َأْن ُتَزايِنَ بَِحِليَلِة َجاِرَك»)2(.

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تصديقها:  وجّل-  -عزَّ  اهلل  فأنزل 
ٹ(  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

]الفرقان[.

• وقاَل اإلماُم أمحُد رمَحه اهلل )ليَس بعَد قتِل النَّفِس أعظُم من الزنا()3(.

قِة، وعىل األنفس  نا اعتداٌء عىل األعراِض كاالعتداِء عىل األمواِل بالسَّ الزِّ
مُه اإلسالم. بالقتِل، وكلُّ ذلَك حرَّ

قاَل l: «ُكلُّ الـُمْسِلِم َعَل الـُمْسِلِم َحَراٌم: َدَمُه وَماُلُه وعرُضه»)4(.

َوَأْعَراَضُكْم  َوَأْمَواَلُكْم  َدَماَءُكْم  الوداع: »َفإِنَّ  ِة  l يف ُخطبتِه يف َحجَّ وقاَل 
َعَلْيُكْم َحَراٌم، َكُحَرمِة َيْوِمُكْم َهَذا ِف َشْهَرُكْم هَذا ف َبَلِدُكْم َهَذا»)5(.

)1( «تيسري الكريم الرمحن» )508/3(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )6861(، ومسلم )86(.

)3( انظر: «غذاء األلباب» )435/2(.
)4( صحيح: رواه مسلم )2564(.

)5( متفق عليه: البخاري )1739(، ومسلم )1679(.
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حتى  نسائِهم،  أعراِض  عىل  ُياِفظوا  أن  جاِل  الرِّ عىل  اإلسالُم  أوجَب  وقد 
 :l قاَل  ُيعترُب َشهيدًا،  فإنه  أهِله  ُقتَِل مدافًعا عن عرِض  أن من   l النَّبيُّ  أخرَب 
«َمْن ُقتَِل َدوَن َمالِِه َفُهَو شهيٌد، ومن ُقتَِل دوَن أْهِلِه َفُهَو َشِهيٌد، َوَمْن ُقتَِل َدوَن ِدينِِه 

َفُهَو َشهيٌد، َوَمْن ُقتَِل َدوَن ِدِمِه َفُهَو َشِهيٌد»)1(.

َيسكُت وال  ثم  أهِله،  وَء يف  السُّ َيرى  الذي  يوَث -وهو  الدَّ فإن  وبالـمقابِل 
َة، وال َينظُر اهلُل تعاىل إليه يوَم القيامة. يدفُعه- ال يدخُل الـجنَّ

َة، َواَل َيْنُظُر اللِ إَِلْيِهم َيوَم الِقَياَمِة: الَعاقُّ  قاَل l: «ثلٌث اَل َيْدُخُلوَن الـَجنَّ
يوُث»)2(. َجاِل َوالدَّ ّجَلُة الـُمَتّشبَِهُة بالرِّ َوالَِدْيِه، َوالـَمرَأُة الـُمَتَ

فإذا كاَن هذا جزاَء الذي ُيقرُّ الـُخبَث -أي: الزنا- يف أهله، فام باُلكم بالّزاين 
نفِسه؟

نا فاحشٌة خبيثٌة ال َيفعُلها إال خبيٌث وخبيثٌة. *الزِّ

قاَل تعاىل: )ۈ ۈ ٴۇ ۋ( ]النور:26[.

وقاَل تعاىل: )ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ( ]النور[.

نا من عمِل شياطنِي الـجنِّ واإلنس، فال يأمُر به إال شيطان، وال َيفعلُه  • والزِّ
َر أهنا من َتزينِي  نا أن َنتذكَّ إال شياطنُي الـجنِّ واإلنس. ويكفي تنفريًا من فاحشِة الزِّ

وفعِل شياطنِي الـجنِّ واإلنس.

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ( تعاىل:  قــاَل 
)1( صحيـح: رواه الرتمـذي )1421(، وأبـو داود )4772(، والنسـائي )116/7(، وأمحـد )190/1(، 

]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )1411([.
)2( صحيح: رواه النسائي )80/5(، وأمحد )134/2(، والبزار )6050(، وابن حبان )2562(، ]«صحيح 

الـجامع» )2070([.
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ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ( ]النور:21[.
وقاَل تعاىل: )ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ( ]البقرة:268[.

َفها  »اْسَتْشَ بيتَِها-  من  -أي:  َخَرَجْت«  َفإَِذا  َعْوَرٌة  «الـَمْرَأُة   :l وقاَل 
ْيَطان»)1( -أي: يزينها يف أعنِي الرجاِل. الشَّ

َفإَِذا  َشْيَطاٍن،  ُصوَرِة  ِف  َوُتْدبُِر  َشْيَطاٍن  ُصوَرِة  ِف  ُتْقبُِل  اْلَْرَأَة  «إِنَّ   :l وقاَل 
َأْبَصَ َأَحُدُكُم اْمَرَأًة َفْلَيْأِت َأْهَلُه َفإِنَّ َذلَِك َيُردُّ َما ِف َنْفِسِه»)2(.

ْيَطاُن»)3(. ُلَونَّ َرُجٌل بِاْمَرأٍة إالَّ َكاَن َثالَِثُهَم الشَّ وقاَل l: «اَل َيْ

وقاَل l: مَلْ َيَتَكّلْم يِف الـَمْهِد إاِلَّ َثاَلثٌة: »ِعيَسى اْبُن َمْرَيم، َوَصاِحُب ُجريُج، 
َذ َصْوَمَعًة، َفَكاَن فيها، فَأَتْتُه ُأّمُه ُوهَو ُيَصّل، َفَقاَلْت:  وكان ُجريُج َرُجًل َعابًِدا، َفاّتَ
َفَلـمَّ كان  َفْت،  َفاْنَصَ َصَلتِِه.  َعَل  فَأْقَبَل  َوَصّلت.  ي  ُأمِّ  ! َيا ربِّ فقاَل:  ُجريج!  َيا 
ي َوَصَلِت فأْقَبَل َعَل  ! ُأمِّ ِمَن الَغدِّ َأَتْتُه َوُهَو ُيَصلِّ فقالت: يا ُجريج! فقال: َيا ربِّ
. فقالت: يا ُجريج! فقال: أي  َفْت، فَلـمَّ َكاَن ِمن الَغدِّ َأَتْتُه َوُهَو ُيَصلِّ َصَلتِِه، فاْنَصَ
َيْنَظَر إىَِل ُوُجوِه  ي وَصَلت. فأقَبَل َعَل َصَلتِِه. فقاَلْت: اللهمَّّ ال ُتِْتُه َحتَّى  ! ُأمِّ ربِّ
ُل بُِحْسنَِها،  ائِيَل ُجَرًيا َوِعَباَدَتُه وَكاَنْت اْمَرأٌة َبْغيٌّ ُيَتَمثَّ الـُموِمَسات. َفَتَذاَكَر َبُنو إْسَ
َراِعًيا  َفَأَتْت  إَِلْيَها  َيْلَتِفْت  َفَلْم  َلُه  َفَتَعّرَضْت  قالت:  َلُكْم،  ُه  أَلْفتَِننَّ ِشْئُتْم  إِْن  فقالْت: 
َوَلَدْت،  َفَلـمَّ  َفَحَمَلْت،  َعَلْيَها،  َفَوَقَع  َنْفِسَها،  ِمْن  َفأْمَكَنْتُه  َصْوَمَعتِِه  إىَِل  َيْأِوي  َكاَن 
ُبوَنه، فقاَل:  َقاَلْت: ُهَو ِمْن ُجريٍج. فَأَتْوُه َفاْسَتْنَزُلوُه وَهَدُموا َصْوَمَعتُه وَجَعُلوا َيْضِ

)1( صحيـح: رواه الرتمـذي )1173(، والبـزار )2061(، وابـن خزيمـة )1685(، وابن حبـان )5599(، 
]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )346([.

)2( صحيح: رواه مسلم )1403(.
)3( صحيح: رواه الرتمذي )2165(، والنسـائي يف الكـربى )9219(، وأمحد )18/1(، وأبو يعىل )143(، 

]»السلسلة الصحيحة» )430([.
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؟ ُفَجاُءوا بِِه.  َما َشْاُنُكْم؟ قاُلوا: َزَنْيَت ِبذِه البغّي. فَوَلَدْت ِمْنَك. فقال: أْيَن الَصبِيُّ
َف أَتى الَصبِيَّ َفَطَعَن ف َبْطنِِه وقاَل: َيا ُغلم! َمْن  ، فَلّم اْنَصَ فقاَل: َدُعويِن َحتَّى ُأَصلِّ
أُبوَك؟ َقاَل: ُفلُن الّراعي. قاَل: فأْقَبُلوا عل ُجريج ُيقّبلوَنُه َوَيَتَمّسُحوَن به. وقالوا: 

َنْبنِي لَك َصْوَمعَتك ِمن َذَهٍب. قال: اَل أِعيدوها ِمْن ِطنٍي كَم َكانْت َفَفَعُلوا»)1(.

هم  نا  بالزِّ ويأمروَن  وَن  وَيثُّ طوَن  خُيطِّ الذين  أن  عىل  دليٌل  الـحديِث  ويف 
نا- ال َتبَقى له ُحرمة. شياطنُي اإلنس، وفيه أيضًا أن ُمرتِكَب الفاحشِة -الزِّ

نا يف الـمجتمِع الـمسلِم جاَء اإلسالُم: أهيا السلمون! حتى ال َتنتِشَ فاحشُة الزِّ
اأوالً: َفَحّرَم الزنا

قاَل تعاىل: )ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ( ]اإلرساء[.

وقاَل تعاىل: )ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ( ]النور[.

َنا؟« قالوا: حراٌم حّرمُه اهلل  وقاَل رسوُل اهللِ l ألصحابِه: »َما َتُقوُلوَن ف الزِّ
ورسوُله، فهو حراٌم إىل يوِم القيامِة. فقاَل رسوُل اهللِ l: «ألّن َيْزيِنَ الّرجُل بَِعْشِ 

نِْسَوٍة؛ أْيَسُ َعَلْيِه ِمْن أْن َيْزيِنَ باْمَرَأِة َجاِرِه»)2(.

ِة ِسْعٍد؟ َفواللِ! أَلَنا أْغرَيُ ِمْنُه، والُل أْغرَيُ ِمنِّي،  وقاَل l: «َأَتْعَجُبوَن ِمن َغرْيَ
َم الَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطن»)3(. ِمْن أْجِل َغرْيِة اللِ َحرَّ

)1( صحيح: مسلم )2550(.
)2( صحيـح: رواه البخـاري يف «األدب الـمفـرد» )103(، وأمحـد )8/6(، والبـزار )2115(، ]«صحيـح 

الرتغيب والرتهيب» )2404([.
)3( متفق عليه: رواه البخاري )6846(، ومسلم )1499(.
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ثانياً: اأمَر بحفِظ الُفروج.

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  )ڇ  تعاىل:  قاَل   •
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

ڳ( ]النور:31-30[.
ٻ  )ٱ  تعاىل:  فقاَل  فة،  الصِّ هبذه  الـُمتَّصفنَي  الـمؤمننَي  اهلُل  وَمدَح   •
ٹ  ٹ  ٹ  )ٹ  صفاِتم  من  وذكَر  ]الـمؤمنون[.  ٻ(  ٻ 

ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ( ]الـمؤمنون[.
)ې ې  تعاىل:  قاَل  فرَجها،  َنت  تعاىل عىل مرَيم ألهنا َحصَّ اهلُل  • وأثنى 

ى ى ائ ائ( ]التحريم:12[.
• وقد جاءت أحاديُث كثريٌة تأمُر وحتثُّ عىل حفِظ الُفروج.

ِمنها:  الـَجنَّة« وَذَكَر  َلُكُم  َأْضَمْن  أْنُفِسُكْم  ِمْن  ا  l: «اْضَمُنوا ِل ِستًّ قاَل   •

«َواْحَفُظوا ُفُروَجُكْم»)1(.

َسَها، َوَصامْت َشْهَرَها، َوَحِفَظْت َفْرَجَها،  • وقاَل l: «إَِذا َصّلْت الـَمْرَأُة َخْ

َوَأَطاَعْت َزْوَجَها، َدَخَلْت الـَجنَّة»)2(.
ناِة يف الدنيا واالآخرة ومنها: ثالثاً: بنيَّ االإ�شالُم اآثاَر الزنا ال�شيئَة على الزُّ

نا 1- خروُج �لإميان من �لز�ين حاَل �رتكابِه جرميَة �لزِّ

ُق َوُهَو  ُق ِحنَي َيْسِ قاَل l: «اَل َيْزيِن الَعْبُد ِحنَي َيْزيِن َوُهَو ُمْؤِمٌن، َواَل َيْسِ
)1( صحيـح لغـريه: رواه أمحـد )323/5(، وابن حبـان )271(، والـحاكـم )8179(، ]«صحيح الرتغيب 

والرتهيب» )1901([.
)2( حسن لغريه: رواه البزار )7480(، من حديث أنس، ورواه أمحد )191/1(، من حديث عبد الرمحن بن 
عـوف، ورواه ابن حبان )4163(، من حديث أيب هريرة، واللفظ للبزار ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» 

.])1931(
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قال عكرمُة:  ُمْؤِمٌن«  َوُهَو  َيْقُتُل  َواَل  ُمْؤِمٌن،  َوُهَو  َيَشُب  ِحنَي  ُب  َيْشَ َواَل  ُمْؤِمٌن، 
قلُت البن عباس n كيف يُنزُع اإليامُن منه؟ قال: هكذا -وشبك بني أصابعه ثم 

أخرجها- فإن تاب، عاد إليه هكذا، -وشبََّك بنَي أصابِعه-()1(.

»َوَكاَن  وكامله-  نورُه  -أي:  اإِليَمُن«  ِمْنُه  َخَرَج  الَعْبُد  َزَنى  «إَِذا   :l وقاَل 
ِة، َفإَِذا اْنَقَلَع ِمْنَها َرَجَع إَِلْيِه اإليمُن»)2(. لَّ كالظُّ

2- عدُم ��صتجابِة دعاء �لز�ين.

َداٍع  ِمْن  َهْل  ُمَناٍد:  َفُيَناِدي  ْيِل  اللَّ نِْصَف  َمِء  السَّ أْبَواُب  «ُتفَتُح   :l قاَل 
فُيْسَتَجاَب َلُه؟ َهْل ِمْن َسائٍِل َفُيْعَطى؟ َهْل ِمْن َمْكُروٍب َفُيْفَرَج َعْنُه؟ َفَل َيْبَقى ُمْسِلٌم 
اًرا»)3(.  َيْدُعو بَِدْعوٍة إالَّ اْسَتَجاَب الُل عزَّ وجلَّ َلُه، إالَّ َزانَِيًة َتْسَعى بَِفْرِجَها، أو عشَّ
اُس، فإنه ال ُيستجاُب  ومعنى )تسعى بفرجها( أي: تكتِسُب، )أو عشارًا( أي: َمكَّ

هلام جُلرم ذنبهام()4(.
3- �لزنا م�جٌب لعديٍد من �لعق�بات.

نيا،  ديدِة يف الدُّ نا أنه موجٌب للَعديِد من العقوباِت الشَّ ومما َيدلُّ عىل شناعِة الزِّ
هناَك  إن  بل  هذا،  عنَد  األمُر  َيِقُف  وال  معنويَّة،  اآلخُر  والبعُض  جسدّية،  بعُضها 
ناِة وحَدهم، بل َتتجاوُز إىل الـجامعِة التي َينتُش  عقوباٍت مجاعّيًة ال َتقتِرُ عىل الزُّ

نا. فيها الزِّ

ناِة وحَدهم، بل يَتعّدى إىل  نا عىل الزُّ أ- العقوبات الـجمعية: ال َيقتُر َضُر الزِّ
)1( صحيح: رواه البخاري )6809(.

)2( صحيـح: رواه أبـو داود )4690(، والـمـروزي يف «تعظيـم قـدر الصـالة» )536(، والـحاكـم )56(، 
]«السلسلة الصحيحة» )509([.

)3( صحيح: رواه الطرباين يف الـمعجم األوسط )2769(، ]«السلسلة الصحيحة» )1073([.
)4( انظر: «فيض القدير» )340/3(.
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فيكثُر  نا،  الزِّ فيهم  َيكُثُر  الذين  الَقوِم  عىل  تعاىل  اهللِ  غضُب  فَينِزُل  غرِيهم، 
الـموت. فيهم 

وا بَِأْنُفِسِهْم َعَذاَب اللِ»)1(. َبا ف َقْرَيٍة َفَقْد َأَحلُّ َنا َوالرِّ قاَل l: «إَِذا َظَهَر الزِّ

َنا، َفإَِذا َفَشا ِفيِهْم َوَلُد  تِي بَِخرْيٍ َما َلْ َيْفُش ِفيِهْم َوَلُد الزِّ وقاَل l: «اَل َتَزاُل ُأمَّ
ُهم الُل -عّز وجّل- بِِعَقاٍب»)2(. َنا َفُيْوشُك؛ َأْن َيُعمَّ الزِّ

وقاَل ابُن عباٍس n: )وال فشا الزنا يف قوٍم قطُّ إال كثر فيهم الـموُت( )3(.

يُخ األلباينُّ رمَحه اهلل: )وهو موقوٌف يف حكم الـمرفوِع ألنه ال ُيقال  وقاَل الشَّ
من قبل الرأي()4(.

والطواِعني  العامِّ  الـموِت  أسباِب  من  نا  )الزِّ اهلل:  رمَحه  القيِِّم  ابُن  ويقوُل 
الـُمتَّصلِة، وملا اختلَطِت البغايا بَعسكِر موسى q وَفَشت فيهم الفاحشُة، أرسَل 
اهلُل إليهم الطاعوَن فامَت يف يوٍم واحٍد سبعوَن ألفًا()5(. كيف ال؟ والنَّبيُّ l يقوُل: 
تِي  ا إالَّ َفَشا ِفيِهْم الّطاُعوَن َواألْوَجاُع الَّ «َلْ َتْظَهْر الَفاِحَشُة ِف َقْوٍم َقطٍّ َحتَّى ُيْعِلُنوا ِبَ

َلْ َتُكْن َمَضْت ف أْسَلِفِهم اّلذين َمُضوا»)6(.

ناِة إىل قسَمني: رُة للزُّ ُة الـُمقرَّ ب- العقوباُت الفرديُة: وتنقسُم العقوباُت الفرديَّ

)1( حسـن لغـريه: رواه الطـرباين يف «الكبـري» )460(، والـحاكـم )43/2(، واللفظ لـه ]«صحيح الرتغيب 
والرتهيب» )1859([.

)2( حسـن لغـريه: رواه أمحـد )333/6(، والطرباين يف الكبـري )23/24(، ]«صحيـح الرتغيب والرتهيب» 
.])2400(

)3( صحيح: رواه البيهقي )346/3(. 
)4( «الصحيحة» )107(.

)5( انظر: «الطرق الـحكمية يف السياسة الشعية» )281(.
)6( صحيح: رواه ابن ماجه )4019(، والطرباين يف األوسـط )4671(، والـحاكم )8772(، ]«الصحيحة» 

.])106(
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الق�شُم االأول: العق�باُت الـج�شديُة.

بارتكاهِبام  الـحياِة  قيِد  عىل  البقاِء  حقَّ  حمَصَننِي  كانا  إذا  والّزانيُة  الّزاين  َيفِقُد 
نا. قاَل l: «اَل ِيلُّ َدمُّ اْمِرٍئ ُمْسِلٍم َيْشَهُد أنَّ اَل إَِلَه إالَّ اللِ َوَأينِّ َرُسوُل  جريمَة الزِّ
الـُمَفاِرُق  لِِدينِِه  والّتاِرُك  بِالّنْفِس،  ْفُس  َوالنَّ الّزاين،  الَثيُِّب  َثلث:  بِإِْحَدى  إاِلَّ  الل 

للَجَمَعِة»)1(.

ُعوِقبوا  بالـحرام،  أجساُدهم  ذت  َتَلذَّ ملا  فإهنام  بالـحجارِة،  رمجًا  وُيقَتالِن 
جِم حتَّى الـموت، لَتذوَق مجيُع أجزائهم نصيَبها من العذاب. قاَل l: «الَوَلُد  بالرَّ

للِفَراِش َوللَعاِهِر الـَحَجر»)2(.

أما إذا كاَن الّزانياِن غرَي حمصَنني، فُيجَلُد كلُّ واحٍد منهام مئَة جلدة. قاَل تعاىل: 
)ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦ( ]النور:2[.
الق�شم الثاين: العق�باُت الـمعن�يُة.

ناِة  إىل جانِب الُعقوباِت الـجسدّيِة التي ذكرنا، فإن هناَك عقوباٍت معنويًة للزُّ
الُعقوباِت  من  اين  الزَّ نفِس  عىل  وقعًا  أشدَّ  الـمعنوّيُة  العقوباُت  تكوُن  وقد  أيضًا، 

ِة ومنها: الـجسديَّ
اأوالً: التف�شيح

ڄ  )ڄ  تعاىل:  فقال  عالنية  الزنا  عقوبة  بتنفيذ  تعاىل  اهلل  أمَر  لقد 
به  ُينكُل  مما  أكثَر  بالزاين  ُل  ُينكِّ التفضيَح  ولعلَّ  ]النور[.  ڃ(  ڃ  ڄ  ڄ 

التعذيب.
)1( صحيح: مسلم )1676(.

)2( متفق عليه: رواه البخاري )6818(، ومسلم )1458(.
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ثانياً: حترمُي مناكحِة الزناِة ما مل يت�ب�ا

• قاَل تعاىل: )ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ( ]النور[.

َة، حتى يأَت  • وملا قاَل مرثُد ابُن أيب مرثٍد -وكاَن رجاًل يمُل األرسى من مكَّ
هبم الـمدينة-: يا رسوَل اهلل! أنكُح ِعناقًا؟ -أي: أتزوُجها-. وعناُق كانت امرأًة 
بغًيا بمكَة وكانت صديقًة له، فأمسَك رسوُل اهللِ l ومل يردَّ عليه شيئًا حتى نزلَت: 
رسوُل  فقاَل  ڌ(.  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  )ڃ 

انَِيُة اَل َيْنِكُحَها إالَّ َزاٍن  َكًة، َوالزَّ ايِن اَل َيْنِكُح إالَّ َزانَِيًة َأْو ُمْشِ اهلل l: «َيا مْرَثُد! الزَّ
ٌك َفل تْنِكْحها»)1(. أْو ُمْشِ

نا، وأنه  عديُّ رمَحه اهلل يف تفسرِي اآلية: )هذا بياٌن لرذيلِة الزِّ يُخ السِّ يقوُل الشَّ
ُيدنُِّس ِعرَض صاحبِه، وِعرَض من قارَنه وماَزجه، ما مل َتفعْله بقّيُة الذنوب()2(.

عفيفٍة،  امرأٍة  من  الّزاين  نكاِح  حتريِم  إىل  حنبَل  بُن  أمحُد  اإلماُم  ذهَب  وهلذا 
وحتريِم نكاِح العفيِف من زانية، إال أن َتقَع التوبة.

ثالثاً: ردُّ �شهادة الزناة.

عىل  له  عقوبًة  هادة،  الشَّ أداِء  أهلّيَة  َيفِقُد  ايَن  الزَّ أن  اإلسالِم  يف  ر  تقرَّ فقد 
وُز َشَهاَدُة َخائٍِن َواَل َخائَِنٍة، َواَل  ارتكاِب هذه الـجريمِة العظيمة. قاَل l: «اَل َتُ

َزاٍن وال َزانَِيٍة»)3(.

)1( حسـن: رواه الرتمذي )3177(، وأبو داود )2051 (، والنسـائي )66/6(، واللفظ للرتمذي ]«صحيح 
الرتمذي» )3538([.

)2( تفسري «كالم الـمنان» )389/5(.
)3( حسن: رواه أبو داود )3601(، والبيهقي )201/10(، ]«صحيح سنن أيب داود» )([.
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ناة يف الَقرِب وي�َم القيامِة 4- عذاُب الزُّ

أما ف القرب:

ْيَلَة رُجَلنْيِ َأَتَيايِن... قااَل: اْنَطِلْق. َفاْنَطَلْقَنا  فقد قاَل رسوُل اهللِ l: «َرَأْيُت اللَّ
َب اْرَتَفُعوا  َتُه َناًرا، َفإَِذا اْقَتَ ُد َتْ ُنوِر أْعَلُه َضيٌِّق َوأْسَفُلُه َواِسٌع َيَتَوقَّ إىَِل َثْقٍب ِمْثِل التَّ
َدْت َرَجُعوا ِفيَها، َوِفيَها ِرَجاٌل َونَِساٌء ُعُراٌة فقلُت: من  ُرُجوا، َفإَِذا َخَ َحتَّى َكاَد اَل َيْ

هذا؟... قاال:... َوالَِّذي َرَأْيَتُه ِف الّثْقِب َفُهُم الزَناِة»)1(.

أما ف الخرة:

قاَل تعاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
)ٹ ڤ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ( -أي: جزاًء-: 
)ڦ ڦ ڦ ڦ( -أي:  ُر عليه وُيغّلظ-  ڤ ڤ ڤ( -أي يكرَّ

حقرًيا ذلياًل- ]الفرقان[.

َمُهْم الُل َيْوَم الِقَياِمِة، َواَل ُيّزِكيِهْم، َواَل َيْنُظُر إَِلْيِهْم،  وقاَل l: «َثَلثٌة اَل ُيَكلِّ
ْم َعَذاٌب َألِيٌم«. وذكر منهم: »َشْيٌخ َزاٍن»)2(. َوَلُ

انَِيِة»)3(. ايِن، َواَل الَعُجوِز الزَّ ْيِخ الزَّ وقاَل l: «اَل َيْنُظُر الُل َيوَم الِقَياَمِة إىَِل الشَّ

الديار،  وُترُب  والـمجتمَع،  واألرسَة  الفرَد  ُتدّمُر  رٌة،  مدمِّ فاحشٌة  نا  فالزِّ
أعلَن  ولذلَك  خبيثٌة،  أو  خبيٌث  إال  ها  ُيبُّ وال  األنساَب،  وَتِلُط  الوجوه،  ِوُد  وُتسِّ
َر جمتمَع الـُمسلِمنَي من  ناِة، وطارَدهم يف كلِّ مكاٍن لُيطهِّ اإلسالُم الـحرَب عىل الزُّ

هذه الفاحشة.

)1( صحيح: البخاري )1386(.
)2( صحيح: رواه مسلم )107(.

)3( حسن: رواه الطرباين يف األوسط )8401(، ]«الصحيحة» )3375([.
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َحِفظوا  فإهنم  السليمِة  الِفَطِر  أصحاُب  الّصادقوَن  الـمؤمنوَن  أما  اللِ!  عباَد 
هُبم منها، ولذلَك فاهلُل -عزَّ  نا، ومل َيقرِتبوا من أيِّ عمٍل ُيقرِّ فروَجهم من فاحشِة الزِّ

تِه بام ييل: هم يف سنَّ ُ هم يف كتابِه، والنَّبيُّ l ُيبشِّ ُ وجّل- ُيبشِّ

نيا واالآخرة. اأوالً: بفالِح الدُّ

قاَل تعاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ( ]الـمؤمنون[. وذكَر من صفاِتم )ٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڄ( ]الـمؤمنون[.
ثانياً: ُيظلهم اللَه يف ظّلِه ي�َم ال ظلَّ اإال ظلُّه

ه«. وذكَر منهم: »َوَرُجٌل  ُه يوَم اَل ِظلَّ إالَّ ِظلُّ هم اللِ ف ِظلِّ قاَل l: «َسْبَعٌة ُيِظلُّ
اٍل؛ فقاَل: إيِنِّ َأَخاُف الل»)1(. َدَعْتُه اْمَرَأٌة َذاُت َمْنِصٍب َوَجَ

ثالثاً: يب�شرهم بالـمغفرِة واالأجِر العظيم

قوله  إىل  تعاىل: )ڻ ڻ ۀ ۀ ہ(  قاَل 
ٴۇ  ۈ  )ۈ  هلم:  اهلُل  أعدَّ  ماذا  ڭ(  ڭ  )ڭ  تعاىل: 

ۋ ۋ ۅ ۅ( ]األحزاب[.
ُرهم بالـجنَِّة يف الفردو�ِس االأعلى. رابعاً: ُيب�شِّ

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  )ٹ  تعاىل:  قــاَل   •
)ژ ژ  ]الـمؤمنون[. إىل قوله تعاىل:  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ( 

ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ( ]الـمؤمنون[.
محن: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  • وقاَل تعاىل يف وصِف عباِد الرَّ

)1( متفق عليه: رواه البخاري )660(، ومسلم )1031(.
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پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ( إىل قوله: )ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ( ]الفرقان[.

• وقاَل تعاىل يف وصِف امُلصلِّني: )ڑ ک ک ک ک گ( ]الـمعارج[، 
)ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ( 

]الـمعارج[ إىل قولِه تعاىل: )ېئ ىئ ىئ ىئ ی( ]الـمعارج[.

أْصُدُقوا  َة:  الـَجنَّ َلُكُم  أْضَمْن  أْنُفِسُكْم  ِمْن  ا  ِستًّ ِل  «اْضَمُنوا   :l وقاَل   •

وا  َوُغضُّ ُفُروَجُكْم،  َواْحَفُظوا  َأْئُتِمْنُتْم،  إَِذا  وا  َوَأدُّ َوَعْدُتْم،  إَِذا  َوَأْوُفوا  ْثُتْم،  َحدَّ إَِذا 
وا أْيدَيُكْم»)1(. أْبَصاَرُكْم، َوُكفُّ

َسَها، َوَصاَمْت َشْهَرَها، َوَحِفَظْت َفْرَجَها،  ْت الـَمْرَأُة َخْ • وقاَل l: «إَِذا َصلَّ

َة ِمْن أيِّ َأْبَواِب الـَجّنِة ِشْئِت»)2(. َوَأَطاَعْت َزْوَجَها، ِقيَل َلا: اْدُخِل الـَجنَّ

َلُه  أْضَمْن  ِرْجَلْيِه  َبنْيَ  َوَما  ييِه  َلَ َبنْيَ  َما  ِل  َيْضمْن  «َمْن   :l وقاَل   •

َة»)3(. الـَجنَّ

نا؟ هذا الذي سَنعِرُفه يف الـجمعِة  فكيَف يفُظ اإلنساُن فرَجه من فاحشِة الزِّ
القادمِة -إن شاَء اهلُل تعاىل- إن كاَن يف الُعمِر بقّية.

)1( صحيـح لغـريه: رواه أمحـد )323/5(، وابن حبـان )271(، والـحاكـم )8066(، ]«صحيح الرتغيب 
والرتهيب» )1901([.

)2( حسن لغريه: رواه البزار )7480(، من حديث أنس، ورواه أمحد )191/1(، من حديث عبد الرمحن بن 
عـوف، ورواه ابن حبان )4163(، من حديث أيب هريرة، واللفظ ألمحد ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» 

.])1931(
)3( صحيح: رواه البخاري )6474(.
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ثانيًا: كيف يحفُظ الـم�شلُم فرَجُه من فاح�شِة الزنا؟
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  )ڀ  كتابِه:  يف  وجّل  عزَّ  اهلُل  يقوُل  اللِ!  عباَد 
ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڄڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ 

ڇ ڇ ڇ( ]األحزاب[.
اهلُل تعاىل- مَع موعظٍة جديدٍة من سلسلِة  اليوِم -إن شاَء  موعُدنا يف هذا 
دروٌس   ... القرآن  َقصِص  من  والـمرجاُن  ؤلُؤ  اللُّ بعنوان:  التي  الـمواعِظ 
ما  أتدروَن   ،l حمّمٍد  وحبيبِنا  نبيِّنا  ِة  قصِّ عن  فيها  ُم  َنتكلَّ والتي  وعرٌب  وعظاٌت 

هي يا عباَد اهلل؟

ريِة  ُة التي سَنقِطُفها -إن شاَء الُل تعاىل- من دراستِنا للسِّ إهنا: البِشاراُت النَّبويَّ
ِة الَعِطرِة أال وهي أيًضا: َتبشرُيه l للَحافظنَي فروَجهم والـحافظاِت بسعادِة  النَّبويَّ

نيا والخرة. الدُّ

ُقلنا يف الـجمعِة الـامضيِة: إن الـحافظنَي فروَجهم والـحافظاِت من فاحشِة 
تِه. م يف كتابِه، ورسوهُلم l يف سنَّ هم رهبُّ ُ الزنا، ُيبشِّ

نيا واآلخرة. أواًل: بفالِح الدُّ

ِه يوم ال ظلَّ إال ظلُه. هم اهلُل يف ظلِّ ثانًيا: ُيظلُّ

هم بالـمغفرِة واألجِر العظيم. ُ ثالثًا: ُيبشِّ

ِة والنَّعيِم الـمقيم. هم بالـجنَّ ُ رابعًا: ُيبشِّ
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نا قبيٌح شًعا وعقاًل، وجريمٌة نكراُء ألهنا ُتطأِطُئ الرؤوَس  وُقلنا أيضًا: إن الزِّ
بيٍت  الزنا يف  البليغَة، وإذا وقع  البيضاَء، وُترُس األلسنَة  ُد الوجوَه  العاليَة، وُتَسوِّ
َرُه وأفقَرُه، وإذا وقَع يف جمتمٍع َكثرْت فيه األمراُض الفتاكُة، وحلَّ به عذاُب اهللِ. َدمَّ

وا بَِأْنُفِسِهْم َعَذاَب الَل»)1(. َبا ِف َقْرَيٍة َفَقْد أَحلُّ َنا َوالرِّ قاَل l: «إَِذا َظَهَر الزِّ

َنا، َفإَِذا َفَشا ِفيِهْم َوَلُد  تِي بَِخرْيٍ َما َلْ َيفُش ِفيِهْم َوَلُد الزِّ وقاَل l: «اَل َتَزاُل ُأمَّ
ُهُم الُل عزَّ وجلَّ بِِعَقاٍب»)2(. َنا فُيْوِشك أْن َيُعمَّ الزِّ

نا يف قوٍم قطُّ إال كثَر فيهم الـموت()3(.  وقاَل ابُن عّباٍس n: )وال َفشا الزِّ
والـموُت يكثُر يف األمِة بانتشاِر األمراِض الـخبيثِة، واألمراُض الـخبيثُة تنَتُش يف 

األّمِة بانتشاِر فاحشِة الزنا.

ا إالَّ َفَشا ِفيِهْم الَطاُعوُن  قاَل l: «َلْ َتْظَهْر الَفاِحَشُة ِف َقْوٍم َقّط َحتَّى ُيْعِلُنوا ِبَ
واأَلْوَجاُع اّلتي َلْ َتُكْن َمَضْت ف أْسَلِفِهْم الِذيَن َمَضوا»)4(.

عىل  وِحفاظًا  األنساِب،  عىل  وِحفاظًا  الـمسلمني،  أعراِض  عىل  وِحفاظًا   •
نا، جاَء اإلسالُم: الـمجتمِع الـمسلِم من ُشؤِم فاحشِة الزِّ

)ژ ژ  تعاىل:  فقاَل  يتوبوا.  حتى  ناِة  الزُّ مناكحَة  َم  وحرَّ الزنا،  َم  فحرَّ  •
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ( ]اإلرساء[.

وقاَل تعاىل: )ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
)1( حسـن لغـريه: رواه الطـرباين يف الكبـري )460(، والـحاكـم )2261(، واللفـظ لـه ]«صحيـح الرتغيب 

والرتهيب» )1859([.
)2( حسـن لغـريه: رواه أمحـد )333/6(، والطرباين يف الكبـري )23/24(، ]«صحيـح الرتغيب والرتهيب» 

.])2400(
)3( صحيح: رواه البيهقي )346/3(، ]«السلسلة الصحيحة» )107([.

)4( صحيح: رواه ابن ماجه )4019(، والطرباين يف األوسـط )4671(، والـحاكم )8772(، ]«الصحيحة» 
.])106(
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ڎ ڈ ڈ ژ ژ( ]النور[.
من  فرجه  الـمسلُم  يفُظ  فكيف  نا.  الزِّ فاحشِة  من  الفروِج  بحفِظ  وأمَر   •

فاحشِة الزنا؟

نا بام ييل: َيفُظ الـمسلُم فرجُه من فاحشِة الزِّ
اأوالً: بغ�س الب�شر

لَيحَفظوا  البر  بَغضِّ  كتابِه  يِف  والـمؤمنات  الـمؤمننَي  اهلُل  أمَر  ولذلَك 
ڌ(  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  )ڇ  تعاىل:  قاَل  فروَجهم. 
]النور:30[، وقاَل تعاىل: )ک ک گ گ گ گ ڳ( 

]النور:31[.

• وأمَر النَّبيُّ l أصحاَبه وأمَتُه بغضِّ الَبِر لَيحفظوا فروَجهم.
ِة« وذكَر منها:  ا ِمْن أْنُفِسُكْم أْضَمْن َلُكْم الـَجنَّ l: «اْضَمُنوا ِل ِستًّ • فقاَل 

وا أْبَصاَرُكْم»)1(. »َواْحَفُظوا ُفُروَجُكْم، َوُغضُّ
ُرَقاِت« فقالوا: يا رسول اهلل! ما لنا  بِالطُّ َوالـُجُلوَس  اُكْم  l: «إيَّ وقاَل   •
ِريَق  الطَّ فأْعُطوا  الـَمْجِلَس،  إالَّ  َأَبْيُتْم  »َفإَِذا  فقال:  فيها  نتحدث   ، ُبدٌّ جمالِسنا  من 
، َوَكفُّ اأَلَذى،  ُه« قالوا: وَما حقُّ الطريِق يا رسوَل اهلل؟! قال: »َغضُّ الَبَصِ َحقَّ

ْهُي َعِن الـُمْنَكِر»)2(. لِم، َواأَلْمُر بِالـَمْعُروِف َوالنَّ َوَردُّ السَّ
اأُلوىَل  َلَك  َفإِنَّ  ْظَرة،  النَّ ْظَرَة  النَّ ُتْتبِِع  ال   ! َعِلُّ «يا   :m لعيلٍّ   l وقاَل   •

َوَلْيَسْت َلَك اأُلْخَرى»)3(.
)1( صحيـح لغـريه: رواه أمحـد )323/5(، وابن حبـان )271(، والـحاكـم )8179(، ]«صحيح الرتغيب 

والرتهيب» )1901([
)2( متفق عليه: رواه البخاري )6229(، ومسلم )2121(.

)3( حسـن لغـريه: رواه الرتمـذي )2777(، وأبـو داود )2149(، وأمحـد )351/5(، والـحاكم )2788(، 
]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1903([.
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• وعن جريِر بِن عبِداهللِ m قاَل: )سألُت رسوَل اهللِ l عن نظر الُفجاءة 
فأمَرين أن أرِصَف بري()1(.

ألن  البر؟  بغضِّ  سنتِه  يف   l ورسولُه  كتابِه  يف  اهلُل  أمَر  ملاذا  أتدروَن 
ارُة األوىل لوقوِعها كام قالوا: نظرٌة فابتسامٌة فموعٌد  النَّظَر بريُد الزنا، وهو الشَّ
إال  يأمُر  ال  يطاُن  والشَّ ثالَِثهام،  يطاُن  الشَّ كاَن  بالـمرأِة  جُل  الرَّ التقى  وإذا  فلقاٌء، 

والـمنكر. بالَفحشاِء 

اَلَة، َفاْلَعْيَناِن  َنى ُمْدِرٌك َذلَِك اَل َمَ • قاَل l: «ُكتَِب َعَل اْبِن آَدَم َنِصيُبُه ِمَن الزِّ
َساُن ِزَناُه اْلَكَلُم، َواْلَيُد ِزَناَها اْلَبْطُش،  ا ااِلْستَِمُع، َواللِّ َظُر، َواأُلُذَناِن ِزَناُهَ ا النَّ ِزَناُهَ

ُبُه»)2(. ُق َذلَِك اْلَفْرُج َوُيَكذِّ َطا َواْلَقْلُب هَيَْوى َوَيَتَمنَّى َوُيَصدِّ ْجُل ِزَناَها اْلُ َوالرِّ

قاَل ابُن القيِّم: )فبدأ بزنا العني؛ ألنه أصُل زنا اليِد والرجِل والقلِب والفرج( )3(.

• وكام قاَل القائل:

َظِر ُكلُّ الـَحَواِدِث َمْبَداَها ِمَن النَّ

 

ِر َ اِر ِمْن ُمْسَتْصَغِر الشَّ َوُمْعَظُم النَّ

 

ُم النَّظَر إىل الـمرأِة األجنبّيِة، وتبنُي أن زنا العينني  • ولذلَك جاءت األدلُة حُترِّ
النَّظر.

والَفْرُج  َتْزنَِياِن،  والرْجاَلِن  َتْزنَِياِن،  َوالَيَداِن  َتْزنَِياِن،  »الَعْيَناِن   :l قاَل   •

يْزيِن«)4(.

)1( صحيح: رواه مسلم )2159(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )6612 (، ومسلم )2657(.

3( «روضة الـمحبني» )ص63(.
)4( صحيـح: رواه أمحد )412/1(، والبـزار )1956(، وأبو يعىل )5364(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« 

.])1905(
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ْت َعَل َقْوٍم لَِيِجُدوا ِرَيَها َفِهَي َزانَِيٌة  ـَم اْمَرَأٍة اْسَتْعَطَرْت َفَمرَّ • وقاَل l: «َأيُّ
َوُكلُّ َعنْيٍ َزانَِيٌة»)1(.

اللهمَّ  »ُقِل   :l قال  بِه.  أنتفْع  دعاًء  ْمني  علِّ اهلل!  رسوَل  يا  رجٌل:  وقاَل   •
ي، َولَِسايِن، َوَقْلبِي، َوَشِّ َمنِيِّي«)2( قال وكيع: )َمنِيِّي(  َعاِفنِي ِمْن َشِّ َسْمِعي، َوَبَصِ

َنا َواْلُفُجوَر. َيْعنِي الزِّ

وقال  اللسان()3(.  حفِظ  من  أشدُّ  البر  )ِحفُظ   m مسعوٍد  ابُن  وقاَل   •
أيضًا: )اإلثُم حّواز القلوِب، وما من نظرٍة إال وللشيطان فيها مطمٌع()4(.

• وقاَل وكيُع بُن الـجّراِح رمَحه اهلل: )َخرجنا مَع سفياَن الثوريِّ يف يوِم عيٍد، 
فقاَل: )إّن أوَل ما نبدُأ به يف يوِمنا غضُّ أبصارنا()5(. وكام قيل: )ومن َحِفَظ بَره 

أورَثه اهلُل نورًا يف بصريتِه()6(.

كيَف َيغضُّ الـمسلُم بَصُه؟ َيستعنُي الـمسلُم عىل غضِّ بِرِه بام ييل:

1- بالزَّواج

ُه  َباِب! َمْن اْسَتَطاَع ِمْنُكم الَباَءَة َفْلَيَتَزَوْج، َفإِنَّ قاَل رسوُل اهلل l: «َيا َمْعَشَ الشَّ
ُه َلُه َوَجاٌء»)7(. ْوِم َفإِنَّ ، َوَأْحَصُن للَفْرِج، َوَمْن َلْ َيْسَتِطْع، َفَعَلْيِه بِالصَّ َأَغضُّ للَبَصِ

)1( حسـن: رواه أبـو داود )4173 (، والرتمذي )2786(، والنسـائي )153/8(، وأمحد )400/4(، وابن 
خزيمة )1681(، واللفظ له ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )2019([

)2( صحيـح: رواه البخـاري يف األدب الـمفرد )633(، والرتمذي )3492(، والنسـائي )255/8(، وأمحد 
)429/3(، ]»صحيح الـجامع« )1292([.

)3( «الورع» البن أيب الدنيا )61(.
)4( صحيح: رواه هناد يف «الزهد» )934(، والبيهقي يف «الشعب» )5434(، ]«الصحيحة» )2613([.

)5( «الورع» البن أيب الدنيا )66(.
)6( ذكره ابن كثري يف «تفسريه» )276/3(.

)7( صحيح: رواه البخاري )5066(، ومسلم )1400(.
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2- مُبراقبِة اللِه عزَّ وجّل يف ال�شرِّ والعلِن

قاَل تعاىل: )ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( ]النساء[.

وقاَل تعاىل: )ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ( ]فصلت[.

وقاَل رجٌل لعامِل: )بم أستعنُي عىل غضِّ البر؟! فقال له العالـُم: بعلِمَك أنَّ 

اهلل ينُظُر إليَك قبَل أْن َتنُظَر إىل الـمرأِة(.

وكاَن اإلماُم أمحُد ُيردد قول الشاعر:

ْهَر َيوًما َفال َتُقْل َخَلوُت إَِذا َما َخلوَت الدَّ

 

َساعًة َيــْغــَفــُل  اهلَل  ــنَّ  ــَب ــسَ حَتْ وال 

 

ــُب ــي ــيَّ َرق ـــ ــَل ــْن ُقـــْل َع ــك ول

 

َيغيُب َعَلْيِه  خْيَفى  ــا  َم أنَّ  َواَل 

 

حراِء وقاَل هلا: ال يرانا  ولذلَك ملا راَوَد األعرايبُّ األعرابّيَة عن نفسها يف الصَّ
إال الكواكب، فَرَخت فيه وقالت: وَيك! وأين ربُّ الكواكب؟!

3- بتق�ى اللِه عزَّ وجّل:

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  )ڈ  تعاىل:  قاَل 

گ گ گ( ]األعراف[.

ِق الَل وال َتُفضَّ  ها بتقوى اهللِ، فقاَلت له: »اتَّ رت الفتاُة ابَن عمِّ وكذلَك ملا ذكَّ

نا. وقاَل النَّبيُّ l ملعاٍذ: »اتقِّ اللِ  َر ومل َيقرِتف فاحشَة الزِّ ه»)1(، َتذكَّ الـخاتَم إال بَحقِّ

َحْيُثَم ُكْنَت»)2(.

)1( متفق عليه: رواه البخاري )2215(، ومسلم )2743(.
)2( حسـن لغـريه: رواه الرتمـذي )1987(، والدارمـي )2791(، وأمحد )153/5(، مـن حديث أيب ذر، 
ورواه الطـرباين يف األوسـط )3779(، مـن حديـث معـاذ بـن جبل ]«صحيـح الرتغيـب والرتهيب» 

.])2655(
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وقاَل ابن دقيِق العيِد رمحه اهلل تعاىل: )إن التَّقوى سبٌب لغضِّ البِر وحتصنِي 
الفرج()1(.

4- بالعلم ال�شرعي عامًة، وبالعلم باأ�شماء الله و�شفاتِه خا�شًة

فالـمسلُم الذي َيعتقُد أن من أسامِء اهللِ وصفاتِه: البصرُي، ويعتقُد بأن اهلل يراُه 
ويطلُع عليه، فإنُه يغضُّ بَرُه حياًء من اهلل.

5- باال�شتحياِء من الله حق الـحياء.

يقوُل ابُن مسعوٍد m: قاَل رسوُل اهللِ l: «اْسَتْحُيوا ِمَن اللِ َحقِّ الـَحَياِء» 
قال: قلنا: يا نبيَّ اهلل! إنا نستحي والـحمُد هللِ، قال: »َلْيَس َذلَِك، َولكنَّ االْستِْحَياء 
َفَظ الَبْطَن َوَما َحَوى، َوَتَتّذكَر  َفَظ الّرْأَس َوَما َوَعى، َوَتْ ِمَن اللِ َحقَّ الـَحَياِء أْن َتْ
ْنَيا، َفَمْن َفَعَل َذلَِك َفَقْد اْسَتْحَيا ِمَن  الـَمْوَت َوالبَِل، وَمْن َأَراَد الِخَرة َتَرَك ِزيَنَة الدُّ

اللِ َحقِّ الـَحَياِء»)2(.

َجاِل  الـمرأُة أعظُم فتنٍة للرجاِل. قاَل l: «َما َتَرْكُت َبْعِدي ِفْتَنًة َأَضَّ َعَل الرِّ
ِمَن النَِّساِء»)3(.

َفَها  »اْسَتْشَ بيتها-  ِمن  -أي  َخَرَجْت«  َفإَذا  َعْوَرٌة  «الـمْرَأُة   :l وقاَل 
ْيَطان»)4( -أي: يزينها يف أعني الرجاِل. الشَّ

وقاَل l: «إِنَّ الـَمرأَة ُتْقبُِل ف ُصوَرِة َشْيَطاٍن َوُتْدبُِر ِف ُصورِة َشْيَطاٍن»)5(. 
)1( انظر: «أحكام األحكام» )ص569(.

)2( حسـن لغـريه: رواه الرتمـذي )2458(، وأمحـد )387/1(، والبـزار )2025(، والـحاكـم )7915(، 
]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )1724([.

)3( صحيح: البخاري )5096(، ومسلم )2740(.
)4( صحيـح: رواه الرتمـذي )1173(، والبـزار )2061(، وابـن خزيمـة )1685(، ]«صحيـح الـجامـع» 

.])6690(
)5( صحيح: رواه مسلم )1403(.
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فالـمسلُم بغضِه لبِرِه عن هذه الفتنِة َيَفُظ فرجُه، والذي َيَفُظ فرَجُه ينجو من 
نا. فاحشِة الزِّ

ثانياً: ي�شتعنُي الـم�شلُم على حفِظ فرجه من فاح�شِة الزنا: بعدم االختالط بالن�شاِء االأجانب.

ألن  وذلك   .)1() وشٍّ بليٍة  ُكلِّ  أصُل  )االختالُط  اهلل:  رمَحه  الَقيِِّم  ابن  قاَل 
ليل عىل ذلك: الـمرأَة فتنٌة عظيمٌة للرجال، والدَّ

• قوُله تعاىل: )ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ( ]آل عمران:14[. فجعَل 
جل. هواِت التي َيشتهيها الرَّ اهلُل الـمرأَة يف مقّدمِة الشَّ

َفَيْنُظَر  ِفيَها  ُمْسَتْخِلُفُكْم  الَل  َوإِنَّ  ٌة،  َخِضَ ُحْلَوٌة  ْنَيا  الدُّ «إِنَّ   :l وقاَل   •

ِف  َكاَنْت  ائيَل  إْسَ َبنِي  ِفْتَنِة  َل  َأوَّ َفإِنَّ  النَِّساَء،  َواّتُقوا  ْنَيا  الدُّ ُقوا  َفاتَّ َتْعَمُلون،  َكْيَف 
النَِّساِء»)2(.

َم  فَحرَّ اإلسالُم  جاَء  النِّساء،  فتنِة  من  الـمجتمِع  عىل  الـحفاِظ  أجل  ومن 
جاِل والنِّساء. االختالَط بنَي الرِّ

• وهذه أدلٌة ِمن كتاب الل عل تريم االختلط

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  )ۋ  تعاىل:  قاَل 
ى ائ( ]األحزاب:53[.

وقاَل تعاىل: )ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ( ]األحزاب[.

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  وقاَل 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ 

)1( انظر: «الطرق الـحكمية» )ص329(.
)2( صحيح: رواه مسلم )2742(.
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چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
چ( ]القصص[.

فيه ضرًا  التَّحذيِر من االختالط، وأن  دليٌل واضٌح عىل  اآلياِت  ففي هذه 
يفات، وقوهُلا: )ڃ ڃ چ ( دليٌل عىل عدِم خروِج  عىل العفيفاِت الشَّ

ورِة الُقصوى. النِّساِء إال للرضَّ

وأما األدلُة من السنة عل تريم االختلط فهَي:

ُصُفوِف  َوَخرْيُ  آِخُرَها،  ها  َوَشُّ َأّوُلَا  َجاِل  الرِّ ُصُفوِف  «َخرْيُ   :l قوله   •

ها أّوُلـها»)1(. النَِّساِء آِخُرَها َوَشُّ

وهذا الشُّ الذي ُوِصَف به آخُر صفوِف الرجال وأوُل صفوِف النِّساء، ما هو 
إال للُقرِب الكائِن بينهام.

يا  األنصاِر:  من  رجٌل  فقاَل  النَِّساِء«  َعَل  ُخوَل  والدُّ اُكْم  «إيَّ  :l وقاَل   •

قريُب  -َوالـحمو:  الـَمْوُت»)2(.  »الـَحمو  قال:  الـَحمو؟  أفرأيَت  اهلل!  رسوَل 
جاِل كبناِت  خوِل عىل النِّساء، سواًء كنَّ من أقارِب الرِّ َر l من الدُّ وج-. فَحذَّ الزَّ
فيه  َيتساهُل  مما  األمُر  وهذا  األجنبّياِت،  من  أو   ... ونحِوهنَّ الـخاِل  وبناِت  العمِّ 

الكثرُي من الّناِس، فالـَحذَر الـحذَر!

َتَرْكَنا هذا  l: «َلْو  n قاَل: )قاَل رسوُل اهلل  عمَر  ابِن  عن  نافٍع  عن   •

الَباَب للنَِّساِء« قاَل نافٌع: فلم َيدُخْل منه ابُن عمَر حتى مات()3(. فَجَعَل رسوُل اهللِ 
جال، كلُّ ذلَك حتى ال  الرِّ الـمسجِد منفصاًل عن  بابًا خاصًا هبنَّ يف  للنِّساِء   l

)1( صحيح: رواه مسلم )440(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )5232(، ومسلم )2172(.

)3( صحيـح: رواه أبـو داود )571(، والطيالـس )1829(، والطـرباين يف األوسـط )1018(، ]«صحيـح 
الـجامع» )5258([
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َيصَل االختالُط بنَي الـجنَسني.

• قاَل بعُض الّصالـحنَي: )لو ائتمنوين عىل ملِء األرِض ذهبًا الئُتمنت، ولو 
ائتمنوين عىل جاريٍة سوداَء دميمٍة ما ائتمنت(.

• وهذه كاتبٌة أمريكيٌة تقول يف زيارتا لبالد الـمسلمني: )امَنعوا االختالط، 
إباحِة  من  لكم  فهو خرٌي  الـحجاِب،  إىل عِر  ارِجعوا  بل  الـمرأة،  َة  وقيِّدوا حريَّ
وانطالِق وجُموِن أوروبا وأمريكا. امنعوا االختالَط فقد عاَنينا منه يف أمريكا الكثري، 
والـخالعة،  ِة  اإلباحيَّ وِر  الصُّ بكلِّ  مليئًا  دًا  ُمعقَّ األمريكيُّ  الـمجتمُع  أصبَح  لقد 
جوَن واألرصفَة والباراِت والبيوَت  ِة يملؤوَن السُّ وإن ضحايا االختالِط والـحريَّ
واألمريكيِّ  األورويبِّ  الـُمجتمِع  يف  َة  والـحريَّ َة  واإلباحيَّ االختالَط  إن  َة...  يَّ السِّ

َد األرَس وزلزَل الِقَيَم واألخالَق... إىل آخِره()1(. هدَّ

فكونوا عباَد اهلل من االختالِط بالنِّساِء عىل َحَذٍر، فهو َسبٌب لكلِّ شٍّ وبليٍة.

بل  األجانب،  والنِّساِء  جاِل  الرِّ بنَي  االختالِط  بتحريِم  اإلسالُم  يكتِف  ومل 
نا، والـمرأُة  ي إىل وقوِع فاحشِة الزِّ ِة؛ ألن ذلَك ُيؤدِّ م الـُخلوَة بالـمرأِة األجنبيَّ حرَّ

َج هبا. جِل أن يتزوَّ ُة هي التي َيِلُّ للرَّ األجنبيَّ

• واألدلُة عل تريِم الـخلوة بالـمرأة األجنبية

يا  َرٍم«. فقاَم رجٌل فقاَل:  َمْ َمَع ِذي  بِاْمَرأة إالَّ  َرُجٌل  ُلَونَّ  َيْ l: «اَل  قاَل   •

رسوَل اهلل! امرأت خرَجت حاّجًة واكُتتِْبُت يف غزوِة كذا وكذا. قاَل: »اْرجْع َفُحجَّ 
َمَع اْمَرَأتِك»)2(.

ِة، ولو يف إقراِء  م الـخلوَة باألجنبيَّ قاَل ابُن القيِِّم رمَحه اهلل: )... أنه l حرَّ
)1( انظر: كتاب «االختالط بني الرجال والنساء» )ص25(.

)2( متفق عليه: رواه البخاري )5233(، ومسلم )1341(، واللفظ للبخاري.
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فَر هبا ولو يف الـحجِّ وزيارِة الوالَدين، سًدا لذريعِة ما ُياَذُر من الِفَتِن  القرآن، والسَّ
باع()1(. وَغلَباِت الطِّ

ْيَطاُن»)2(. ُلَونَّ َرُجٌل بِاْمَرأٍة، َفإِنَّ َثالِْثَهَم الشَّ l: «... َوال َيْ • وقاَل 

• وقاَل l: «أال! اَل َيبيَتنَّ َرُجٌل ِعْنَد امرأٍة َثيٍِّب، إالَّ أْن َيُكوَن َناِكًحا أو َذا 

َرم»)3(. َمْ

قاَل اإلماُم النَّوويُّ رمَحه اهلل: )ومعناه ال َيبيَتنَّ رجٌل عند امرأٍة إال زوُجها أو 
حَمرٌم هلا(.

يف  الوقوِع  من  الـمسلمنَي  عىل  وحفاظًا  والُفروِج،  األعراِض  عىل  وحفاظًا 
م الـخلوَة بالـمرأِة  جاِل والنِّساء، وحرَّ َم اإلسالُم االختالَط بنَي الرِّ فاحشِة الزنا: َحرَّ
َم مصافَحَة الـمرأة األجنبية؛ ألّنه سبٌب للوقوع  ِة، ومل يكتِف بذلَك بل حرَّ األجنبيَّ
َرُجٍل  َرْأِس  ِف  ُيْطَعَن  النِّساء: »أَلْن  رًا من مصافحِة  حُمذِّ  l قاَل  نا.  الزِّ فاحشِة  يف 

بِِمْخَيٍط ِمْن َحديٍد َخرْيٌ َلُه َمْن أْن َيَمسَّ اْمَرأًة اَل َتِلُّ َلُه»)4(.

يُخ األلباينُّ رمَحه اهلل: )ويف الـحديِث وعيٌد شديٌد ملن مسَّ امرأًة ال  قاَل الشَّ
 l رسوُلنا  وهذا  ال؟  كيَف  النِّساء()5(.  ُمصافحِة  حتريِم  عىل  دليٌل  ففيه  له،  حَتِلُّ 

ى به يقوُل: »إيِنِّ اَل ُأَصاِفُح النَِّساَء»)6(. وُأسوتنا الذي أمَرنا اهلُل تعاىل أن نتأسَّ

)1( «إعالم الـموقعني» )151/1(.
)2( صحيح: رواه الرتمذي )1171(، وأمحد )18/1(، ]«الصحيحة» )430([.

)3( صحيح: رواه مسلم )2171(.
)4( صحيح: رواه الطرباين يف الكبري )121/20(، ]«الصحيحة» )5045([

)5( : رواه الرتمذي )1597(، والنسائي )4181(، وأمحد )357/6(، ]«الصحيحة» )529([.
)6( صحيـح: رواه النسـائي )149/7(، وابـن ماجـه )2874(، وأمحـد )357/6(، ]»صحيـح الـجامـع« 

.])2513(
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ثالثاً: ي�شتعني الـم�شلُم على حفِظ فرجِه من فاح�شة الزنا: بالـخ�ف من الله، والـمحافظة على 

ال�شالة.

قاَل تعاىل: )ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ( ]األنعام[.

قاَل يوسُف q المرأِة العزيِز عنَدما راوَدته عن نفِسه: )پ پ 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ( 

]يوسف[.

ِه َيْوَم اَل َظلَّ إالَّ ِظّلِه« وذكر منهم: »َوَرُجٌل  َلُهم الُل ف ِظلِّ وقاَل l: «َسْبَعٌة ُيظِّ
اٍل فقاَل: إيِنِّ أَخاَف اللِ»)1(. َدْعتُه امرأة َذاُت َمْنِصٍب َوَجَ

أما الصلُة:

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  )ۅ  تــعــاىل:  فــقــاَل 
ى( ]العنكبوت:45[.

ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  )چ  تعاىل:  وقاَل 
ڈ ڈژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ( ]الـمعارج[ إىل أن قاَل ربُّ 

ِة: )ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  الِعزَّ
ۋ( ]الـمعارج[.

إن فالًنا ُيصيلِّ  فقال:   l النَّبيِّ  إىل  قاَل: جاَء رجٌل   m وعن أيب هريرَة 
يِل، فإذا أصبَح رَسَق! قاَل l: «إنه َسَيْنَهاُه َما َيُقوُل»)2(. باللَّ

)1( متفق عليه: رواه البخاري )660(، ومسلم )1031(.
)2( صحيح: رواه أمحد )447/2(، والبزار )9217(، وابن حبان )2560(، ]«الصحيحة» )3482([.
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�ِء  رابعاً: َي�شتعنُي الـم�شلُم على حفِظ فرجِه من فاح�شِة الزِّنا: باالبتعاِد عن جُمال�شِة ُقَرناِء ال�شُّ

الذي َيتَّبع�َن �شه�اِتهم

)ٱ ٻ  ُر منهم. قاَل تعاىل:  ّنِة حُتذِّ الكتاِب والسُّ ُة من  وقد جاَءت األدلَّ
ٺ(  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

]النساء[.

وقاَل جلَّ وعال: )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ( ]الفرقان[.
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  )ٹ  سبحانه:  ــاَل  وق
ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( ]الزخرف[.

ْوِء َكَحاِمِل اْلِْسِك َوَناِفِخ  ِليِس السَّ الِِح َواْلَ ِليِس الصَّ َم َمَثُل اْلَ وقاَل l: «إِنَّ
َبًة،  َطيِّ ِرًيا  ِمْنُه  َتَِد  َأْن  ا  َوإِمَّ ِمْنُه  َتْبَتاَع  َأْن  ا  َوإِمَّ ِذَيَك  ُيْ َأْن  ا  إِمَّ اْلِْسِك  َفَحاِمُل  اْلِكرِي 
ُجُل  l: «الرَّ َتَِد ِرًيا َخبِيَثًة»)1(.  وقال  َأْن  ا  َوإِمَّ ثَِياَبَك  ِرَق  ُيْ َأْن  ا  إِمَّ اْلِكرِي  َوَناِفُخ 

الِل»)2(. َعَل ِديِن َخِليِلِه َفْلَيْنُظْر َأَحُدُكْم َمْن َيَ

، وُصحبُة األشاِر توصُل إىل أسفِل  َ ينيِّ )وصحبُة األخياِر ُتوِصُل العبَد إىل أعىل علِّ
.)4(« سافلني()3(. ولذلَك قاَل l: «اَل ُتصاِحْب إالَّ ُمْؤِمًنا َواَل َيْأُكْل َطَعاَمَك إالَّ َتِقيٌّ

)1( متفق عليه: رواه البخاري )5534(، ومسلم )2628(.
)2( حسـن: رواه الرتمـذي )2378(، وأبـو داود )4833(، وأمحـد )303/2(، وعبـد بـن محيـد )1431(، 

]«السلسلة الصحيحة» )927([.
)3( «جمتبي الفوائد الدعوية الرتبوية» )ص101(.

)4( حسن: رواه الرتمذي )2395(، وأبو يعىل )1315(، وابن حبان )554(، ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» 
.])3036(
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وء َيسحُب صاحَبُه إىل: احُب ساحٌب، فَقريُن السٌّ فالصَّ

عفيفٍة  فتاٍة  من  فَكم  نا.  الزِّ بفاحشِة  َتنتهي  التي  الـُمثريِة  األفالِم  مشاهدِة  أواًل: 
عفان  بن  عثامن  قال  والّزانيات.  وِء  السُّ ُقرناء  بَسبِب  البغايا  من  أصَبحت 
()1(. وَكم من شاٍب عفيٍف أصبَح  هنَّ ِت الزانيُة لو زنى النِّساُء كلُّ m: )ودَّ

وء. ناِة بَسبِب ُقرناِء السُّ من الزُّ

يف  للوقوع  سبٌب  هي  التي  والـمعازف  اللهو  وآالِت  الـامجن،  الغناِء  سامُع  ثانيًا: 
فاحشة الزنا. 

ڃ(  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  )ڦ  تعاىل:  قاَل 
]لقامن:6[.

قاَل ابُن مسعوٍد m: )هو واهلل الغناء()2(.

ْمَر  َواْلَ ِريَر  َواْلَ اْلَِر  وَن  َيْسَتِحلُّ اٌم  َأْقــوَ تِي  ُأمَّ ِمْن  »َلَيُكوَننَّ   :l وقاَل 
ْم َيْأتِيِهْم«  -َيْعنِي  َواْلََعاِزَف، َوَلَيْنِزَلنَّ َأْقَواٌم إىَِل َجْنِب َعَلٍم َيُروُح َعَلْيِهْم بَِساِرَحٍة َلُ
آَخِريَن  َوَيْمَسُخ  اْلَعَلَم  َوَيَضُع  ُتُهُم الل  َفُيَبيِّ َغًدا  إَِلْيَنا  اْرِجْع  َفَيُقوُلوا  اَجٍة  »ِلَ اْلَفِقرَي- 

ِقَرَدًة َوَخَناِزيَر إىَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة»)3(.

ِة َخْسٌف َوَمْسٌخ َوَقْذٌف« فقاَل رجٌل من الـمسلِمنَي:  وقاَل l: «ِف َهِذه اأُلمِّ
َبــتْ  َوُشِ والـَمَعاِزُف  الِقَياُن  َظَهَرْت  »إَِذا  قال:  ذلك؟  ومتى  اهللِ!  رسوَل  يا 

الـُخُموُر»)4(.

)1( «مواعظ الصحابة» )ص110(. 
)2( «حتريم آالت الطرب» )ص143(.
)3( صحيح: رواه البخاري )5590(.

)4( حسن لغريه: رواه الرتمذي )2212(، من حديث عمران بن حصني، وعبد بن محيد )452(، من حديث 
سهل الساعدي ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )2379([.
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نا. ُب الـخمِر ومجيِع الـمخدراِت التي تنتهي بفاحشِة الزِّ ثالثًا: ُشْ

ِه  ُأمِّ َعَل  َوقَع  ا،  َبَ َشِ َمْن  الَكَبائِِر،  َوَأْكرَبُ  الَفَواِحِش،  أمُّ  «الـَخْمُر   :l قاَل 
َوَخاَلتُِه وَعّمتُِه»)1(.

وِر واآلثام؛ ُتسبُِّب  نعم، فالـَخمُر أمُّ الـخبائِث والفواحِش، وهي ِمفتاُح الشُّ
ذهاَب العقِل، وسلَب اإليامِن، وِمصداُق ذلَك قوُل النَّبيِّ l: «اَل َيْزيِن الّزاين ِحنَي 

َيْزيِن وُهَو ُمْؤِمٌن»)2(.

قاِء، والباُب إىل البأساِء  ُة الشَّ فأضاُر الـَخمِر وخيمٌة، وعواِقُبها أليمٌة، إهنا ِعلَّ
األخالَق،  وُتفِسُد  والـمروءَة،  َف  والشَّ واألمانَة  َة  الِعفَّ ُتذِهُب  إهنا  اِء،  َّ والرضَّ

قاء. َّ والشَّ وُتذِهُب الـحياَء، وَتِلُب الشَّ

)1( حسن: رواه الطرباين يف األوسط )3134(، ]«الصحيحة» )1853([ 
)2( متفق عليه: رواه البخاري )2475(، ومسلم )57(.
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مني لي�ِم الـجمعِة ب�شعادِة الدنيا واالآخرِة تب�شريُه l للمَعظِّ
اهلُل عزَّ وجلَّ يف كتابِه: )ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  عباَد الل! يقوُل 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( ]فاطر[.

مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  )ی  سبحانه:  ويقوُل 
ىب يب( ]البقرة[.

اهلُل تعاىل- مَع موعظٍة جديدٍة من سلسلِة  اليوِم -إن شاَء  موعُدنا يف هذا 
دروٌس   ... القرآن  َقصِص  من  والـمرجاُن  ؤلُؤ  اللُّ بعنوان:  التي  الـمواعِظ 
ما  أتدروَن   ،l نبيِّنا وحبيبِنا حمّمٍد  ِة  فيها عن قصَّ ُم  َنتكلَّ وعظاٌت وعرٌب، والتي 

هي يا عباَد اهلل؟

ريِة  ُة التي سَنقِطُفها -إن شاَء الُل تعاىل- من دراستِنا للسَّ إهنا: البِشاراُت النَّبويَّ
نيا  الدُّ بَسعادِة  الـجمعِة  ليوِم  ِمنَي  للُمعظِّ  l َتبشرُيه  وهي:  أال  الَعِطرِة  ِة  النَّبويَّ

والخرة.

ويوُم الـجمعة سيُِّد األياِم وأعظُمها عنَد اهللِ، وهو من شعائِر اهللِ التي َيُِب 
ُموها. عىل الـمسلَمنَي أن ُيعظِّ

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  قاَل 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ( ]الـجمعة[.
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وقاَل تعاىل: )ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ( ]الـحج[.

وقاَل l: «إِنَّ َيوَم الـُجمعِة َسيُِّد األّياِم َوَأْعَظُمها ِعْنَد اللِ، َوُهَو أْعَظُم ِعْنَد 
ْمُس واَل َغُرَبْت  ِمْن َيوِم األْضَحى َوَيوِم الِفْطِر»)1(. وقاَل l: «َما َطَلعْت الشَّ اللِ 
َعَل َيْوٍم َخرْيٌ ِمْن َيوِم الـُجُمَعِة، َهَدانا الُل لُه، وَضلَّ النَّاُس َعْنُه، َفالنَّاُس َلنا ِفيِه َتَبٌع، 
ْبِت، َوللّنَصاَرى َيْوُم اأَلَحِد، إنَّ فيِه َلَساَعًة اَل ُيَواِفُقَها ُمْؤِمٌن  فُهَو َلَنا، وللَيُهوِد َيْوُم السَّ

ُيَصلِّ َيْسَأُل الَل َشيًئا إالَّ أْعَطاه»)2(. يصيل: أي يدعو.

وقاَل l: «إِنَّ الَل َتَعاىَل َيْبَعُث اأَلَياَم يوَم الِقَياَمِة َعَل َهْيَئتَِها، َوَيْبعُث الـجمعَة 
َيْمُشوَن  ْم،  َلُ ُتِضٌء  َكِريَمها،  إىَِل  ُتَْدى  َكالَعُروِس  ا  ِبَ وَن  َيِفُّ أْهُلَها  ُمنريًة،  َزْهَراَء 
ِجَباِل  ِف  وُضوَن  َيُ َكالـِمْسِك،  َيْسَطُع  َوِرُيُهم  َبَياًضا،  ْلِج  َكالثَّ ْم  َأْلَواُنُ َضْوئَِها،  ف 
ُنوَن  الـُمؤذِّ إالَّ  َأَحٌد  الُِطُهْم  ُيَ اَل  ًبا،  َتَعجُّ ُيْطِرُقوَن  َما  الّثَقَلِن،  إَِلْيِهْم  َيْنُظُر  الَكافوِر، 

الـُمْحَتِسُبوَن»)3(.

والذي دَفعني للَحديِث عن َتعظيِم يوِم الـجمعة، وأهنا من شعائِر اهللِ ُأموٌر:
ديِد- ترك�ا �شالَة الـجمعِة و�شّيع�ها  االأمُر االأوُل: اأيّن راأيُت كثرياً من الـم�شلِمنَي -ولالأ�شِف ال�شَّ

نيا الفانيِة، وب�َشبِب الـمعي�شِة يف بالِد الكفِر ب�َشبِب جمِع الدُّ

أقوُل هلؤالِء: أنسيُتم أن صالَة الـجمعِة فرُض عنٍي عىل كلِّ مسلٍم بالِغ عاقٍل 
منَي  الـُمعظِّ من  عليها  والـمحافُظ  اهلل،  شعائِر  من  وأهنا  ُمقيٍم،  َصحيٍح  َذَكٍر  ُحرٍّ 

لشعائِر اهلل.

)1( حسن: رواه ابن ماجه )1084(، ]»صحيح سنن ابن ماجه« )888([.
2( صحيـح: رواه أمحـد )518/2(، والبزار )8433(، والنسـائي يف الكـربى )9920(، ]«صحيح الرتغيب 

والرتهيب» )695([
3( حسـن: رواه ابـن خزيمـة )1730(، والطـرباين يف «مسـند الشـاميني» )1557(، والـحاكـم )1027(، 

]«السلسلة الصحيحة» )706([.



البشارات النبوية428

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  قاَل 
پ( ]البقرة[.

وقاَل تعاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ڀ ڀ ٺ ٺ( ]الـجمعة:9[.

اِعٍة، إالَّ أْرَبَعًة: َعْبٌد  وقاَل l: «الـُجُمَعُة حقٌّ َواِجٌب َعَل ُكلِّ ُمْسِلٍم، ف َجَ
ِف عن صالِة  رًا من التَّخلُّ ، أْو َمِريٌض»)1(. وقاَل l حُمذِّ َمُْلوٌك، أو امرأٌة، أْو َصبِيٌّ
ا؛ َطَبَع الُل عَل َقْلبِِه». ويف روايٍة:  اُوًنا ِبَ ٍع َتَ الـجمعِة لغرِي ُعْذٍر: «َمْن َتَرَك َثلَث ُجَ

«َمْن َتَرَك الـُجُمَعة َثلثًا ِمْن َغرْيِ ُعُذٍر َفُهَو ُمَناِفٌق»)2(.

َعَل  الُل  َلَيْختَِمنَّ  أو  الـُجُمعات)3(،  َوْدِعِهُم  َعْن  أْقَواٌم  «َلَيْنَتِهنَيَّ   :l وقاَل 
آُمَر َرُجًل ُيَصلِّ  ْمُت أن  «َلَقْد َهَ  :l وقاَل  الَغاِفِلنَي»)4(.  ِمَن  َلُيكوُننَّ  ُثمَّ  ُقُلوِبِم، 
َق َعَل ِرَجاٍل َيَتَخّلُفوَن َعِن الـُجْمَعِة َبُيوَتُم»)5(. وقال l: «َمْن  بِالّناِس، ُثمَّ ُأَحرِّ

ُمَعِة َوَلْ َيْأِت َطَبَع الل َعزَّ َوَجلَّ َعَل َقْلبِِه َفَجَعَل َقْلَبُه َقْلَب ُمَناِفٍق »)6(. َسِمَع نَِداَء اْلُ

الـجمعِة  ي�ِم  يف  اإال  الـمع�شيُة  لهم  حتل�  ال  الـم�شلمني  من  كثرياً  راأيُت  اأينِّ  الثاين:  االأمُر 

وليلِتها.

فأقوُل هلؤالِء: أهذا هو التَّعظيُم منُكم ليوِم الـجمعِة؟ أهذا هو التَّعظيُم منُكم 

)1( صحيح: رواه أبو داود )1067(، والـحاكم )1062(، ]«صحيح الـجامع» )3111([
)2( حسـن: رواه أبـو داود )1052(، والنسـائي )88/3(، وأمحد )424/3(، وابن حبـان )258(، واللفظ 

الثاين البن حبان ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )727([. 
)3( )َوْدِعِهم الـُجُمعات( أي: تركهم الـجمعات.

)4( صحيح: رواه مسلم )865(.

)5( صحيح: رواه مسلم )652(.
)6( حسـن: رواه ابـن أيب عاصم يف «اآلحاد والـمثـاين» )2197(، وأبو يعـىل )7167(، ]«صحيح الرتغيب 

والرتهيب» )735([.



429 البشارات النبوية

لشعائر اهللِ؟ أنسيُتم أنَّ النبيَّ l قاَل: «إنَّ يوَم الـُجمعِة َسيُِّد األّياِم، َوَأْعَظُمها ِعْنَد 
ُس ِخلٍل؛ َخَلَق الل فيِه  اللِ، َوُهَو أْعَظُم ِعْنَد اللِ ِمْن َيْوِم األْضَحى َوَيوم الِفْطِر، فيِه َخْ
آدَم. وأْهَبَط الُل ِفيِه آَدَم إىَل األرِض. َوِفيِه َتَوَف الُل آدَم. وِفيِه َساعٌة اَل َيْسأُل الَل ِفيها 
ٍب َواَل  الَعْبُد َشيئًا إاّل أْعَطاُه. َما َلْ َيْسأْل َحراًما. َوِفيِه َتُقوُم الّساعُة. َما ِمْن َمَلٍك ُمَقرَّ
َسَمٍء َواَل أْرٍض واَل ِرَياٍح َواَل ِجَباٍل َواَل َبْحٍر إالَّ َوُهنَّ ُيْشِفقَن ِمن يوِم الـُجمعِة»)1(.

ْمُس َواَل َتْغُرُب َعَل أْفَضِل ِمْن يوِم الـُجُمَعِة، َوَما  وقاَل l: «اَل َتْطُلُع الشَّ
ويف  َواإلْنُس».  الـِجنُّ   : َقَلنْيِ الثَّ َهَذْيِن  إالَّ  الـُجُمَعِة،  َيْوَم  َتْفَزُع  َوِهَي  إالَّ  َداّبٍة  ِمْن 
رواية: «وَما ِمْن َداَبٍة إالَّ َوِهَي ُمصيخٌة)2( يوَم الـُجُمعِة ِمن ِحنِي ُتْصبُِح، َحتَّى َتْطُلَع 

.)3(« الّشْمُس، َشَفًقا ِمَن الّساَعِة، إالَّ اإِلْنُس َوالـِجنُّ

اعِة، وأنَت يا ابَن  الـمخلوقاُت ُمشِفقٌة من يوِم الـجمعِة خوفًا من قياِم السَّ
وليلتِها.  الـُجمعة  يوِم  إال يف  والـمعايص  الـَخمِر  نا وشُب  الزِّ لك  َيلو  آدم! ال 

يقوُل اهلُل عزَّ وجلَّ لَك وألمثالَِك من الُعصاِة الـُمجرِمنَي: )ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ( ]فصلت[.

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  سبحانه:  ويقوُل 
ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ( ]الزخرف[.

ي�ِم  باآداِب  ب�َن  يتاأدَّ ال  الـُجمعَة  ُي�َشلُّ�ن  الذين  امُل�شلِمنَي  من  راأيُت كثرياً  اأين  الثالُث:  االأمُر 

الـجمعِة التي هي من التَّعظيِم ل�َشعائِر الله

هِر  السَّ بسبِب  الـمسجِد  يف  الـجمعِة  يوَم  الفجِر  صالَة  ُيضيُِّع  من  فمنهم   •
)1( حسن: رواه ابن ماجه )1084(، ]«صحيح سنن ابن ماجه» )888([.

)2( )مصيخة(، معناه: مستمعة ومصغية.
)3( حسن: رواه أبو داود )1046(، والنسائي )113/3(، وأمحد )486/2(، وابن حبان )2770(، واللفظ 

األول البن حبان ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )697([.
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ْبِح َيْوَم  l يقوُل: «أْفضُل الّصَلَواِت ِعْنَد اللِ َصَلُة الصُّ بعَد العشاِء، ورسوُل اهللِ 
اَعٍة»)1(. الـُجُمَعِة ف َجَ

للُجمعِة،  َيغَتِسل  وال  العمِل،  بلباِس  الـُجمعِة  لصالِة  يأت  من  ومنهم   •
ورائحُتُه كرهيٌة، يؤذي عباَد اهلل والـمالئكَة، والنَّبيُّ l يقوُل: «َمْن أَتى الـُجُمعَة 

َفْلَيْغَتِسْل»)2(.
الـُجُمَعِة  إىَِل  َجاَء  َفَمْن  للُمْسِلمنَي،  الُل  َجَعَلُه  عيٍد  يوُم  َهذا  «إِنَّ   :l وقاَل 
َواِك»)3(. وقاَل l: «َما َعَل  َفْلَيْغَتِسْل، وإِْن َكاَن طيٌب َفْليمسَّ ِمْنُه، َوَعَلْيُكْم بِالسِّ

مَعتِِه، ِسَوى َثوْب ِمْهَنتِِه»)4(. َأَحِدُكْم إِْن َوَجَد َسَعًة، أْن َيتَِّخَذ َثْوَبنْيِ ِلُ
«َمْن  l يقوُل:  ًرا، ورسوُل اهللِ  • ومنُهم من يأت إىل صالِة الـجمعِة متأخِّ
اَعِة  َب َبَدَنًة، َوَمْن َراَح ِف السَّ اْغَتَسَل َيوَم الـُجُمَعِة ُغسَل الـَجَناَبِة، ُثمَّ َراَح َفَكأنَّم َقرَّ
الَثالَِثِة فَكأنَّم َقّرَب َكْبًشا أْقَرن، َوَمْن  َبَقَرًة، َوَمْن َراَح ِف الّساَعِة  َفَكأنَّم َقَرَب  الّثانِيِة 
َفَكأّنَم  الـَخاِمَسِة  الّساَعِة  َراَح ف  َوَمن  َدَجاَجًة،  َقّرَب  فَكأنَّم  الّرابَِعِة  الّساعِة  َراَح ف 

ْكَر»)5(. ْت الـَملئَِكُة َيْسَتِمُعوَن الذِّ َقّرَب َبْيَضًة، فإذا َخَرَج اإلماُم َحَضَ
َوَلْ  َوَمَشى  َواْبَتَكَر،  َر  وَبكَّ واْغَتَسَل،  الـُجُمَعِة  يَوَم  َل  َغسَّ «َمْن   :l وقاَل 
َأْجُر  َسَنٍة،  َعَمُل  َخْطَوٍة  بُِكلِّ  َلُه  َكاَن  َيْلُغ،  وَلْ  َفاْسَتَمَع،  اإِلماِم  ِمَن  َوَدنا  َيْركْب، 

َوِقَياِمَها»)6(. ِصَياِمَها 
)1( صحيح: رواه أبو نعيم يف «حلية األولياء» )207/7(، ]«السلسلة الصحيحة» )1566([.

)2( صحيح: رواه الرتمذي )492(، وابن ماجه )1088(، وأمحد )41/2(، وابن حبان )1224(، ]«صحيح 
الـجامع» )5935([.

)3( حسـن لغريه: رواه ابن ماجه )1098(، والطرباين يف األوسـط )7355(، ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» 
.])707(

)4( صحيـح: رواه ابـن ماجه )1096(، وابن خزيمـة )1765(، وابن حبان )2777(، ]«صحيح سـنن ابن 
ماجه» )899([.

)5( متفق عليه: رواه البخاري )881(، ومسلم )850(.
)6( صحيـح: رواه أبـو داود )345(، والنسـائي )97/3(، وابن ماجـه )1087(، وأمحد )9/4(، ]«صحيح 

الرتغيب والرتهيب» )690([
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ًرا من الّناِس عن صالِة الـُجمعِة فقاَل: «َتَقّدُموا َفأُتوا  ورأى النَّبيُّ l تأخُّ
َرُهْم اللِ»)1(. ِب، َوْلَيْأَتمَّ بُِكْم َمْن َبْعَدُكْم، َوَما َزاَل َأْقَواٌم َيَتَأخُروَن َحتَّى ُيَؤخِّ

 l سوُل  والرَّ غرَيه،  فُيؤذَي  الـجمعِة  يوَم  قاَب  الرِّ ى  َيتَخطَّ من  ومنهم   •
رأى رجاًل َيتخّطى رقاَب الّناِس يوَم الـجمعَة وهو خَيطُب فقال له: «اْجِلْس َفَقْد 

آَذْيَت َوآَنْيَت»)2(.
اهلاتِف والـخطيُب خَيطُب، ومنهم من  أو يف  مَع جارِه  ُم  َيتكلَّ • ومنهم من 
ُيسبُِّح أو يقرُأ القرآَن أو َيلَعُب بجهازِه الـخلويِّ أو غرِي ذلك والـخطيُب خيطُب. 
ُطُب  َيْ َواإِلَماُم  َأْنصت  الـُجُمَعِة  َيْوَم  لَِصاِحبَِك  ُقْلَت  «إَذا  l يقوُل:  ورسوُل اهللِ 

َفَقْد َلَغْوَت»)3(. وقال l: «َوَمْن َمسَّ الـَحَص َفَقْد َلَغا»)4(.
االأمُر الرابُع: اأين راأيُت يف هذا الزَّماِن الَعجيِب الـِحزبيِّنَي والـَحركيِّنَي والتَّكفرييِّنَي والِعلمانيِّنَي 

و�شباَب )الفي�س ب�ك( يتَِّخذوَن ي�َم الـجمعِة والـم�شاجَد زماناً ومكاناً لالنطالق بالـمظاهراِت 

واالعت�شاماِت والتخريِب واإزعاِج االأمِن وغرِيها من بدِع الع�شر.

التي هي خرُي يوٍم طلعْت عليه الشمُس، والتي هي سيُِّد األياِم،  فالـجمعُة 
حيِل،  الرَّ مجعَة  النظام،  إسقاِط  مجعَة  الَغضِب،  مجعُة  وهنا:  ُيسمُّ اهللِ،  عند  وأعظُمها 
مجعَة اإلنذاِر األخري، مجعَة )طفح الكيل( وَينطِلقوَن رجااًل ونساًء من الـمساِجد 
وها: ِسلمّيًة، ِمليونّيًة إىل َميداِن التَّحريِر، إىل َميداِن الـُحرّيِة، إىل  يف مظاهراٍت سمَّ

ُدّواِر الّداخلّية.

التَّعظيُم لشعائِر اإلسالِم؟! أهذا هو تعظيُمكم ليوِم  نقوُل هلؤالء: أهذا هو 
)1( صحيح: رواه مسلم )438(.

)2( صحيـح: رواه ابـن ماجه )1115(، من حديث جابر، ورواه أبو داود )1118 (، والنسـائي )103/3(، وأمحد 
)188/4، 190(، والبزار )3506(، من حديث عبد اهلل بن بس ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )714([.

)3( متفق عليه: رواه البخاري )232(، ومسلم )851(.
)4( صحيح: رواه مسلم )857(.
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l أمَركم هبذه  الـمظاهراِت يف كتابِه؟! آرسوُل اهللِ  آهلُل أمَركم هبذه  الـُجمعة؟! 
سلِف  من  َتبَِعهم  ومن   l حممٍد  أصحاُب  ذلَك  أفعَل  تِه؟!  ُسنَّ يف  الـمظاهراِت 

األّمة؟! أأِذَن لكم ويلُّ األمِر هبذه الـمظاهراِت؟!

نقوُل هلؤالء أيضًا وبكلِّ رصاحٍة لَيهِلَك من َهلَك عن بينٍة، وَييى من حيَّ عن 
ٍة، اتاذُكم يوَم الـجمعِة والـمساجَد لالنطالِق بمظاهرات التَّخريِب والفوض  بينِّ

معصيٌة للِ عزَّ وجلَّ ولرسولِه l ولوالِة أْمِر الـمسلمني.

]الـجن[  )ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(  يقوُل:  فاهلُل عزَّ وجلَّ   •
عوِة لفكِركم الـُمنحرِف، وحزبُِكم الَبغيِض، للوصوِل  ذُتم الـمساجَد للدَّ وأنتم اتَّ
الكّفاِر  أيدي  يف  أيدَيكم  ووضعُتم  وهناَر،  ليَل  هبا  حتُلموَن  التي  الـمناصِب  إىل 

للوصوِل إليها.

: )ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  • ويقوُل اهلُل عزَّ وجلَّ
موَن الـُمظاهراِت أكثَر من تعظيِمكم لَشعائِر اهللِ، وحالُكم  ڦ( ]الـحج[ وأنتم ُتعظِّ

وما أنتم عليه َيَشهُد بذلَك.

: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  • ويقوُل اهلُل عزَّ وجلَّ
ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ژ ڑ ڑ ک ک( ]الـجمعة[.
فاهلُل عزَّ وجلَّ يقوُل: )ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ( 
وأنتم َسعيتم إىل الـمساجِد للقياِم بالـُمظاهراِت التي ما أنزَل اهلُل هبا من ُسلطاٍن، 

والتي َتعصوَن اهلَل فيها وهبا.



433 البشارات النبوية

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  )ٹ  يقوُل:  وجلَّ  عزَّ  واهلُل 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ( وأنتم تقولون: فإذا ُقضيِت الصالَة 
بوا واعَتدوا عىل رجاِل  روا وَخرِّ فاخُرجوا يف مظاهراٍت والَعنوا فيها والة األمر، ودمِّ

األمِن. واهلُل عزَّ وجلَّ يقوُل: )ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
عادُة والـامُل والتَّغيرُي والـحلُّ  ک( وأنتم تقولوَن: الـمظاهراُت فيها الـخرُي والسَّ

)پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ( ]الكهف[.

l يقول للرجِل الذي باَل يف الـمسجِد: «إِنَّ َهِذَه الـَمَساِجَد  ورسوُل اهللِ 
َلِة  َوالصَّ َوَجلَّ  َعزَّ  اللِ  لِِذْكِر  ِهَي  َم  إِنَّ الَقَذِر،  َواَل  الّبْوِل  َهَذا  ِمْن  ٍء  لَِشْ َتْصُلَح  اَل 

َوِقَراَءِة اْلُقْرآِن»)1(.

َيْنُشُد  َرُجًل  َسِمَع  «َمن  الـمسجِد:  يف  َته  ضالَّ َينَشُد  للذي   l ويقوُل 
الـَمَساِجَد  َفإِنَّ  َعَلْيَك،  الُل  ها  َردَّ اَل  َفْلَيُقْل  الـَمْسَجِد  ِف  يطلبها-  -أي:  َضاّلًة» 

ِلََذا»)2(. ُتْبَن  َل 

وقاَل l للذي َيبيُع أو يشرتي يف الـمسجد: «إَِذا َرَأْيُتْم َمْن َيبِيُع َأْو َيْبَتاُع ف 
اَرَتَك»)3(. الـَمْسِجِد َفُقوُلوا: اَل َأْرَبَح الُل َتَ

َبت  َرت وخرَّ وأنتم تقولوَن: الـمساجُد هي مركُز انطالِقنا للمظاهراِت التي دمَّ
وأفسَدت، فنقول لكم: ال أربَح اهلُل تارَتكم، وال ردَّ اهلل عليكم ضيعَتكم، فقد عصيُتم 
اهلَل يف بيوِت اهللِ، ويف أرِض اهللِ بُخروِجكم عىل والِة أمِركم الـمسلمنَي؛ ألنَّ اهلَل عزَّ 
]النساء:59[  ی(  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  )ۈئ  يقوُل:  وجّل 

)1( صحيح: رواه مسلم )285(.

)2( صحيح: رواه مسلم )568(.
)3( صحيـح: رواه الرتمـذي )1321(، والنسـائي يف الكـربى )10004(، والدارمـي )1401(، وابن حبان 

)1650(، وابن خزيمة )1305(، ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )291([.
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وعصيُتم رسوَل اهللِ l الذي هناُكم عن الـُخروِج عىل ُوالِة األمِر الـمسلمني.

والِة  من  -أي:  ُتْنِكُروَنا»  َوُأُموٌر  َأَثَرٌة  َبْعِدي  َسَتُكوَن  ا  َ «إِنَّ  :l فقاَل   •
الـحقَّ  ون  «ُتَؤدُّ تأمُر من أدرَك مّنا ذلك؟ قال:  يا رسوَل اهللِ! كيف  األمِر- قالوا: 

اّلِذي َعَلْيُكْم َوَتْسَأُلوَن الَل الَّذي َلُكْم»)1(.

عاِء )وتسألوَن اهلَل الذي لكم( وهنانا  فالنَّبيُّ l يأُمرنا أن َنلتجَأ إىل اهللِ بالدُّ
من  خرجُتم  وأنتم  وَجورًا،  ُظلاًم  منهم  رَأينا  وإن  األمِر  والِة  عىل  الـُخروِج  عن 
بذلَك  وَن وَتلعنوَن والَة األمِر، وُتطيعوَن  َتُسبُّ ِة،  البِدعيَّ الـمساجِد يف مظاهراتِكم 

أهَل الكفِر واإلحلاِد.

• وجاَء رجٌل إىل النَّبيِّ l فقاَل: يا رسوَل اهللِ! أال َتستعِمُلني كام استعملَت 
وا َحتَّى َتْلَقْوين َعَل الـَحْوِض»)2(.  فالًنا؟ فقاَل l: «َسَتْلَقوْن َبْعِدي أَثَرًة، َفاْصرِبُ
األمِر،  رِب عىل والِة  بالصَّ يأمُرنا  الـحديِث  l يف هذا  فالنَّبيُّ  القيامِة-  يوَم  -أي: 

ضوَن الّناَس عليهم. وأنتم حُترِّ

وها ُهو أنُس بُن مالٍك m عنَدما شكا له الّناُس ُظلَم الـحّجاِج قاَل هلم: 
«اصرِبوا فإنه ال يأت زماٌن إال والذي بعَدُه شٌّ منه، حتى تلقوا ربكم» سمعتُه من 

.)3(l نبيُكم

ِّ خمافَة أن ُيْدِرَكُه: «َيُكوُن  • ويقوُل l حلذيفَة m الذي كاَن يسأُل عن الشَّ
م ُقُلوُب  تِي، َوَسَيُقوُم ِفيِهْم َرَجاٌل ُقُلوُبُ َداَي َواَل َيْسّتُنوَن بُِسنَّ َتُدوَن ِبُ َبْعِدي َأئَِمٌة اَل هَيْ
الّشَياطنِي ف ُجثمِن إِنٍس» قال: قلُت: كيف أصنُع يا رسوَل اهلل! إْن أدركُت ذلَك؟ 

)1( متفق عليه: رواه البخاري )3603(، ومسلم )1843(.

)2( متفق عليه: رواه البخاري )3792(، ومسلم )1845(.
)3( صحيح: رواه البخاري )7068(.
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َب َظْهُرَك َوُأِخَذ َماُلَك َفاْسَمْع وَأِطْع»)1(؟! قاَل: «َتْسَمُع وُتِطيُع للمرِي، وإْن ُضِ

سوُل l يف هذا الـحديِث يقوُل: «اسمع وأطع للمري» وأنتم تقولوَن:  فالرَّ
يا معَش  اهلَل  فاتَّقوا  الـُمظاهراِت،  ال سمَع وال طاعَة لألمرِي وَتُرجوَن عليه هبذه 
ُم هذه  ِة حُترِّ نِة وأقواِل سلِف األمَّ لُة يف الكتاِب والسُّ الـُمتظاهِريَن! فقد جاَءِت األدَّ
يِن، وبالتَّوبِة  جوِع إىل الدِّ الـمظاهراِت، واعَلموا أن اإلصالَح والتَّغيرَي يكوُن بالرُّ
العلِم  ودروِس  فيها،  الِة  بالصَّ الـمساجِد  وبإعامِر  اهلل،  شعائِر  وبتعظيِم  النَّصوِح، 

عيِّ عنَدها )ې ې ىى ائ( ]الروم:5-4[. الشَّ

الـُجمعِة،  يوَم  موَن  وُيعظِّ اهللِ،  شعائِر  موَن  ُيعظِّ الذين  أما  اإلسلم!  أمة 
م يف كتابِه  هم رهبُّ ُ بوَن بآدابِه، وُيطيعوَن اهلَل فيه كام أمَر ُيبشِّ وَيعِرفوَن فضَله، وَيتأدَّ

تِه بام ييل: ورسوهُلم l يف ُسنَّ
ُرهم اأنهم من اأهِل التَّق�ى. اأوالً: ُيب�شِّ

قاَل تعاىل: ) ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ( ]الـحج[.
نيا واالآخرة ُرهم بَخرَيِي الدُّ ثانياً: ُيب�شِّ

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  قاَل 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ( ]الـجمعة[.

ُرهم با�شتجابِة ُدعاِئهم. ثالثاً: ُيب�شِّ

ا إالَّ  قاَل l: «إِنَّ ِف َيوِم الـُجُمَعِة َلَساَعًة، اَل ُيَواِفُقَها ُمْسِلٌم َيْسَأُل الل ِفيَها َخرْيً
.)3(« أْعَطاُه إّياُه»)2(. وقاَل l: «َفاْلَتِمُسوَها آِخَر َساَعٍة َبْعَد َصَلة الَعْصِ

)1( صحيح: رواه مسلم )1847(.
)2( صحيح: رواه مسلم )852(.

)3( صحيح: رواه أبو داود )1048(، والنسائي )99/3(، ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )703([.
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ُرهم بالنَّجاِة من فتنِة القرب. رابعاً: ُيب�شِّ

قاَل l: «َما ِمْن ُمْسِلٍم َيُموُت َيْوَم الـُجُمَعِة َأْو َلْيَلَة الـُجُمَعِة إالَّ َوَقاُه الُل ِفْتَنَة 
.)1(« الَقرْبِ

ن�ِب وتكفرِي الـخطايا. ُرهم مبَغفرِة الذُّ خام�شاً: ُيب�شِّ

َر َفأْحَسَن ُطُهوَرُه،  قاَل l: «َمْن اْغَتَسَل يَوَم الـُجُمَعِة َفَأْحَسَن ُغْسَلُه، وَتَطهَّ
الـُجُمَعَة،  أَتى  ُثمَّ  أْهِلِه،  ِطيِب  ِمن  َلُه  الُل  َكَتَب  َما  َوَمسَّ  ثيابِِه،  أْحَسِن  ِمْن  َوَلبَِس 
 :l ُغِفَر َلُه َما َبْيَنُه َوَبنْيَ الـُجُمَعِة اأُلْخَرى»)2(. وقاَل ، ْق بنَي اْثَننْيِ َوَلْ َيْلُغ َوَلْ ُيَفرِّ
َلَواُت الـَخْمُس، َوالـُجُمَعُة إىَِل الـُجُمَعة، َوَرَمَضاُن إىَل َرَمَضاَن، ُمَكّفَراٌت ِلَا  «الصَّ

َبْيَنُهنَّ إَِذا اْجُتنَِبِت الَكَبائِر»)3(.
ُرهم بالـجنِة والنَّجاِة من الّنار. �شاد�شاً: ُيب�شِّ

ِة: َمن َعاَد َمريًضا،  ٌس َمْن َعِمَلُهنَّ ِف يوٍم َكَتَبُه الُل ِمْن أْهِل الـَجنَّ قاَل l: «َخْ
وَشِهَد َجَناَزًة، وَصاَم َيْوًما، َوَراَح إىَِل الـُجُمَعِة، َوَأْعَتَق َرَقَبًة»)4(.

• وعن يزيَد بِن أيب مريم قال: حَلَِقني عبايُة بُن رفاعِة بِن رافٍع وأنا أميش إىل 
الـُجمعة، فقال: أْبِشْ فإن ُخطاك هذه يف سبيل اهللِ، سمعت أبا َعْبس يقوُل: قاَل 

اِر»)5(. َمُه الل َعَل النَّ ْت َقَدَماُه ِف َسبِيِل اللِ َحرَّ رسوُل اهللِ l: «َمِن اْغرَبَّ

)1( حسن لغريه: رواه الرتمذي )1074(، وأمحد )169/2(، ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )3562([
)2( صحيح: رواه ابن ماجه )1097(، وأصله عند البخاري )883(، ]«صحيح سنن ابن ماجه» )900([.

)3( صحيح: رواه مسلم )233(.
)4( صحيح: رواه أبو يعىل )1044(، وابن حبان )2771(، ]«السلسلة الصحيحة» )1023([.

)5( صحيح: رواه البخاري )907(.
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تب�شريُه l للتائبني ب�شعادة الدنيا واالآخرة
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  )ڀ  كتابِه:  يف  وجلَّ  عزَّ  اهلُل  يقوُل  الل!  عباَد 
ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڄڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ 

ڇ ڇ ڇ( ]األحزاب[.
ويقوُل سبحانه: )ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت( ]الذاريات[.

اهلُل تعاىل- مَع موعظٍة جديدٍة من سلسلِة  اليوِم -إن شاَء  موعُدنا يف هذا 
دروٌس   ... القرآن  َقصِص  من  والـمرجاُن  ؤلُؤ  اللُّ بعنوان:  التي  الـمواعِظ 
ما  أتدروَن   ،l ٍد  حممَّ وحبيبِنا  نبيِّنا  ِة  قصَّ عن  فيها  ُم  َنتكلَّ والتي  وعرٌب  وعظاٌت 

هي يا عباَد اهلل؟

رَيِة  ُة التي سَنقِطُفها -إن شاَء الُل تعاىل- من دراستِنا للسِّ إهنا: البِشاراُت النَّبويَّ
نيا والخرة. ِة الَعِطرِة أال وهي أيًضا: َتبشرُيه l للتَّائبني بَسعادِة الدُّ النَّبويَّ

، وما َنَزَل بالٌء إال بذنب، وال ُيرَفُع إال  نوُب والـمعايص سبٌب لكلِّ شٍّ • الذُّ
بتوبٍة، قاَل تعاىل: )ڭ ڭ( ]األنعام:6[.

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  )ٺ  تعاىل:  وقاَل 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ( ]العنكبوت[.
نوِب والـمعايص هي بدايُة التَّغيرِي والِعزِّ  َوبُة إىل اهلل عزَّ وجلَّ من الذُّ • والتَّ
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 ِّ اِء، وبالشَّ َّ اِء والرضَّ َّ والتَّمكنِي يف األرِض، ولذلَك فإن اهلل عزَّ وجلَّ يبتيل عباَدُه بالسَّ
وا إليه وَيرِجعوا إليه. والـخرِي، وبالـَحسناِت والسيئاِت، ويأخُذهم بالعذاِب لَيِفرُّ

• قاَل تعاىل: )ہ ہ ہ ھ ھ ھ( ]األعراف[.

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  وقاَل   •
پ ڀ( ]السجدة[.

ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  )وئ  تعاىل:  وقاَل   •
ېئ( ]األحقاف[.

خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  )ی  تعاىل:  وقاَل   •
مب ىب يب جت حت خت( ]الروم[.

• وقاَل تعاىل: )ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې( ]الرعد[.

نوِب والـمعايص،  • واهلُل عزَّ وجلَّ أمَر عباَده مجيعًا بالتَّوبِة النَّصوِح من مجيِع الذُّ
وأخرَبهم أنه سبحاَنُه هو الذي َيقبُل التَّوبَة من عبادِه.

• قاَل تعاىل: )ىئ ی ی ی ی جئ( ]النور:31[.

• وقاَل تعاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ( ]التحريم:8[.

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  )ڑ  تعاىل:  وقــاَل   •
ڳ ڳ( ]الشورى[.

َر اهلُل عزَّ وجلَّ عباَدُه من تأخرِي التَّوبِة وتسويفها. • وحذَّ

• فقاَل تعاىل: )ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
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ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ( ]الزمر[.

• وقاَل تعاىل: )حت خت مت ىت يت جث مث( ]الـحجرات[.

َيغفُر  أنه  عباَدُه  وأخرَب  مراَعيها،  عىل  التَّوبِة  أبواَب  وجلَّ  عزَّ  اهلُل  وفتَح   •
نٍة وَييى من حيَّ عن بيِّنٍة. الذنوَب مجيعًا، لَيهِلَك من هَلَك عن بيِّ

)ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  • قاَل تعاىل: 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ( ]الزمر[.

َهاِر َوَأَنا  ْيِل َوالنَّ ِطُئوَن بِاللَّ : »يا ِعَباِدي! إِنَُّكْم ُتْ يف الـحديِث الُقديسِّ • وقاَل 

َأْغِفُر الُذُنوَب َجيًعا َفاْسَتْغِفُرويِن َأْغِفْر َلُكْم»)1(.

الـحديِث الُقديسِّ أيضًا: »َيا اْبَن آدَم! إِنََّك َما َدَعْوَتنِي َوَرَجْوَتنِي  يف  • وقاَل 

َمِء ُثمَّ  َغَفْرُت َلَك َعَل َما َكاَن ِمْنَك َواَل ُأَباِل، َيا اْبَن آدَم! َلْو َبَلَغْت ُذُنوُبَك َعَناَن السَّ
اَل  َلِقْيَتنِي  ُثمَّ  َخَطاَيا  اأَلْرِض  بُِقَراِب  أَتْيَتنِي  َلْو  آَدَم!  ابَن  َيا  َلَك،  َغَفْرُت  اْسَتْغَفْرَتنِي 

ا َمْغِفَرًة»)2(. ُك ِب َشْيًئا أَلَتْيُتَك بُِقَراِبَ ُتْشِ

وها نحُن بعَد أياٍم يلُّ بنا ضيٌف كريٌم أال وهو شهُر رمضان؛ فيه ُتفتَُّح أبواُب 
ُق فيه أبواُب النِّرَيان، وُينادي مناٍد: يا باغَي الـخري! أقبِل، ويا باغَي  الـِجنان، وُتغلَّ
نوِب والـمعايص  ! أقِر، والعاقُل هو الذي يبادُر بالتوبِة النَّصوِح من كلِّ الذُّ الشِّ
فيها  ُر  َتتوفَّ التي  هي  وجلَّ  عزَّ  اهلل  َيقبُلها  التي  النَّصوُح  والتَّوبُة   . وجلَّ عزَّ  اهللِ  إىل 

وُط التالية: الشُّ

)1( صحيح: رواه مسلم )2577(.
)2( حسـن لغـريه: رواه الرتمـذي )3540(، والطرباين يف األوسـط )4305(، من حديث أنـس، ورواه أمحد 

)167/5(، والدارمي )2788(، من حديث أيب ذر ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )1616([.
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ال�شرُط االأوُل: النيُة

ُتُه يف توبتِه خالصًة لوجِه اهللِ تعاىل. بأن تكوَن نيَّ

قاَل تعاىل: )ىئ ی ی( ]النور:31[. 

َربِّ  الـَملئكُة:  «َقاَلْت   :l وقاَل  يَّاِت»)1(.  بِالنِّ اأَلْعَمُل  َم  «إِنَّ  :l وقاَل 
َعِمَلها فاْكُتُبوها  َفإِْن  َوُهَو أبُص به، فقال: ارُقُبوُه،  َيْعَمَل َسيَئًة  أْن  ُيريُد  َعْبُدَك  ذاَك 
اَي»)2(. والشاهُد من  َجرَّ تَرَكها من  إِنَّم  َحَسنة،  َلُه  فاْكُتُبوها  َتَرَكَها  َوإْن  بِِمْثِلَها،  َلُه 

اَي» -أي: من أجيل-. الـحديِث قوُله تعاىل للَمالئكِة: «إِنَّم َتَرَكها ِمن َجرَّ
ال�شرط الثاين: االإقالُع عن الذنب.

نا من الثالثِة الذين َدَخلوا الغار، عنَدما قاَلت له  جِل الذي َتَرَك فاحشَة الزِّ كالرَّ
ه( فقال: )فانرفت عنها( -أي: أقلعُت  ِق الَل وال َتُفضَّ الـخاتَم إال بحقِّ الفتاُة: )اتَّ
همَّ إْن  هَب الذي أعطيُتها، اللَّ نا- وهي أحبُّ الّناِس إيلَّ وتركُت الذَّ عن فاحشِة الزِّ

خرُة()3(. ُكنُت فعلُت ذلَك ابتغاَء وْجِهَك فاْفُرْج عنا ما نحُن فيه، فانفرَجت الصَّ
ال�شرُط الثالُث: الندُم على فعِل ذلك الذنب.

• قاَل l: «الَنَدُم َتْوَبٌة»)4(.

قال:  النَّجاة؟  ما  اهلل!  رسوَل  يا  )قلُت:  قال:   m عامٍر  بِن  عقبَة  وعن   •
«أْمِلْك َعَلْيَك لَِساَنَك، َوْلَيَسْعَك َبْيُتَك، َواْبِك َعَل َخِطيئتَِك»)5(.

)1( متفق عليه: أخرجه البخاري )1(، ومسلم )1907(، واللفظ للبخاري.
)2( صحيح: رواه مسلم )129(.

)3( متفق عليه: رواه البخاري )2215(، ومسلم )2743(.
)4( صحيح: رواه ابن ماجه )4252(، وأمحد )376/1(، وابن حبان )612(، ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» 

.])3146(
)5( صحيـح لغـريه: رواه الرتمـذي )2406(، وأمحـد )259/5(، والطرباين يف «مسـند الشـاميني» )253(، 

]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )2741([.
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ال�شرُط الرابُع: العزُم على اأن ال يع�َد اإىل الذنب مرة اأخرى.

ال�شرُط الـخام�ُس: اأن يُت�َب قبل الَغرغرة.

• قاَل تعاىل: )ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ( ]النساء:18[.

جُل  • وقاَل l: «إِنَّ الَل عزَّ وجلَّ ليْقَبُل َتْوَبَة الَعْبِد َما َلْ ُيَغْرِغر»)1(. فهذا الرَّ
عنَد  تاَب  فرعوُن  وهذا  عليه.  اهلُل  فتاَب  الَغرغرِة  قبَل  تاَب  نفٍس  مئة  قتل  الذي 

ت عليه توبُته. الغرغرِة فُردَّ

ال�شرُط ال�شاد�ُس: اأن يت�َب قبَل ُطل�ِع ال�شم�ِس من مغربها

ْمُس ِمْن َمْغِرِبا َتاَب الُل َعَلْيِه»)2(. • قاَل l: «َمْن َتاَب َقْبَل َأْن َتطُلَع الشَّ

َهاِر، َوَيْبُسُط  ْيِل لَِيُتوَب ُمسُء النَّ • وقاَل l: «إنَّ الَل عزَّ وجلَّ َيْبُسُط َيَدُه بِاللَّ
ْمُس ِمْن َمْغِرَبا»)3(. َهاِر لَِيُتوَب ُمسُء الّليِل، َحتَّى َتْطَلَع الشَّ َيَدُه بِالنَّ

رُط ال�شابُع: اأن َي�شتقيَم على العمِل ال�شالـِح بعد الت�بة. ال�شَّ

• قاَل تعاىل: )گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں( ]طه[.

• وقاَل تعاىل: )ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ( ]الفرقان[.
ال�شرط الثامُن: اإذا كان الذنُب متعلقاً مبخل�ٍق فيجب على التائب اإعادُة الـحق�ِق اإىل اأهلها 

اأو ا�شتحاللُهم منها

ْلُه ِمْنُه اْلَيْوَم  ٍء َفْلَيَتَحلَّ قاَل l: «َمْن َكاَنْت َلُه َمْظَلَمٌة أَلخيه ِمْن ِعْرِضِه، َأْو َشْ

)1( حسن: رواه الرتمذي )3537(، وابن ماجه )4253(، وأمحد )132/2(، وأبو يعىل )5609(، ]«صحيح 
الرتغيب والرتهيب» )3143([.

)2( صحيح: رواه مسلم )2703(.

)3( صحيح: رواه مسلم )2759(.
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َقْبَل َأْن اَل َيُكوَن ِديَناٌر َواَل ِدْرَهٌم، إِْن َكاَن َلُه َعَمٌل َصالٌِح ُأِخَذ ِمْنُه بَِقْدِر َمْظَلَمتِِه، َوإِْن 
َئاِت َصاِحبِِه َفُحِمَل َعَلْيِه»)1(. َلْ َتُكْن َلُه َحَسَناٌت ُأِخَذ ِمْن َسيِّ

ومن مل يفَعل ذلَك فإنه سيكوُن يوَم القيامِة من الـُمفلِسنَي، قاَل l: «أَتْدُروَن 
Ǡȵ الـُمْفِلِس؟» قالوا: الـُمفلُس فينا َمْن ال ِدرهَم له وال متاٌع، فقال: «إِنَّ الـُمفلَس 
تِي َمْن َيأِت يوَم الِقَيامِة بَِصلٍة وَصَياٍم َوَزَكاٍة، َويْأِت َوَقْد َشَتْم َهَذا، َوَقَذَف َهَذا،  ِمْن ُأمَّ
َب َهَذا، فُيعطي َهَذا ِمْن َحَسَناتِِه، َوَهَذا ِمْن  َوَأَكَل َماَل َهَذا، َوَسَفَك َدَم َهَذا، َوَضَ
َحَسناتِِه، فإْن َفنَِيْت َحَسناُتُه َقْبَل أْن ُيْقَض َما َعَلْيِه ُأِخَذ ِمْن َخَطاَياُهْم َفُطِرَحْت َعَلْيِه، 

ُثمَّ ُطِرَح ف الّناِر»)2(.

هم  ُ م يف كتابِه، وُيبشِّ هم رهبُّ ُ أهيا املسلمون! التائبوَن إىل اهللِ توبًة نصوًحا ُيبشِّ
تِه بام ييل: رسوهُلم l يف سنَّ

اأوالً: مبحبة الله لهم

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  )ۆ  تعاىل:  قاَل  الّتائبنَي،  ُيبُّ  وجلَّ  عزَّ  فاهلُل 
ۋ ۅ( ]البقرة[.

وأعطاُه  استغفرُه،  إذا  له  وَغفَر  دعاُه،  إذا  له  استجاَب  َعبَده  اهلُل  أحبَّ  وإذا 
ُه  فيحبُّ فأحبَّه،  فالًنا  ُأحبُّ  إين  نادى جربيل:  عَبَدُه  اهلُل  وإذا أحبَّ  إذا سألُه.  سْؤَلُه 
أهُل  ُه  فيحبُّ فأحبوه،  فالنًا  يب  اهلل  إن  السامِء:  أهِل  عىل  جربيُل  وينادي  جربيُل، 
 :l السامء، ثم َتوَضُع حمبتُه يف األرض. وإذا أحبَّ اهلُل عبَدُه ال يعذبُه يف النار. قال

«واللِ ال ُيلقي الُل َحبِيَبُه ِف الّناِر»)3(.

)1( صحيح: رواه البخاري )2449(.
)2( صحيح: رواه مسلم )2581(،

)3( صحيح: رواه أمحد )104/3(، وأبو يعىل )3747(، والبزار )6579(، ]»الصحيحة« )2407([.
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ثانياً: بفرِح الله لهم.

ُه أَشدُّ َفَرًحا بَِتْوَبِة َعْبِدِه ِحنَي َيُتوُب إَِلْيِه ِمْن َأَحِدُكْم َكاَن َعل  قاَل l: «َلـلَّ
فَأَتى َشَجرًة  ِمْنَها،  فَأيَِس  اُبُه،  َطَعاُمُه وَشَ َوَعَلْيَها  ِمْنُه،  فاْنَفَلَت  بَِأْرِض َفلٍة  َراِحَلتِِه 
ِعْنَدُه،  َقائِمًة  ا  ِبَ ُهَو  إَِذا  َكَذلَِك  ُهَو  َفَبْيَنا  َراِحَلتِِه،  ِمْن  أيَِس  قد  َها  ِظلِّ ف  فاْضَطَجَع 
ِمْن  أْخَطَأ  َك،  َربُّ وَأَنا  َعْبِدي  َأْنَت   ! اللهمَّ الَفَرِح:  ِشّدِة  ِمْن  قاَل  ُثمَّ  بُِخَطاِمَها  َفَأَخَذ 

ِة الَفَرِح»)1(. ِشدَّ
يِّئاِت اإىل ح�شنات. ثالثاً: مبغفرِة الذن�ب، وتبديِل ال�شَّ

قاَل تعاىل: )گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں( ]طه[.

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  )ڤ  تعاىل:  وقاَل 
ڃ ڃ ڃ                       چ چ چ چ ڇ ڇ( ]األنعام[.

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  )ڱ  تعاىل:  وقاَل 
ۀ ہ ہ ہ( ]األعراف[.

ْنِب َكَمْن اَل َذْنَب َلُه»)2(. وقاَل l: «الَنَدُم َتْوَبٌة، والَتائُِب ِمَن الذَّ

ُل سيِّئاتِه حسناٍت. قاَل تعاىل: )ٱ  ُه ُيبدِّ ومن َكرِم اهللِ وفضلِه عىل التائب أنَّ
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڇ ڍ ڍ( ]الفرقان[.

)1( صحيح: رواه مسلم )2747(.
)2( حسـن صحيـح: رواه الطـرباين يف «الكبـري» )306/22، 775(، وأبو نعيم يف «الـحليـة» )398/10(، 

]«صحيح الـجامع» )6803([.
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رابًعا: بفالِح الدنيا واالآخرة

قاَل تعاىل: )ىئ ی ی ی ی جئ( ]النور:31[. وقاَل تعاىل: 
)ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ( ]القصص[.

خام�شاً: بُدعاِء الـمالئكِة الـمقربني حملِة العر�ِس لهم بالـمغفرِة والـجنة

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  )ۓ  تعاىل:  قاَل 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ەئٱ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ 

ڦ ڦ( ]غافر[.
ُرهم بالـَجنَِّة والنَّعيِم الـمقيم. �شاد�شاً: ُيب�شِّ

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  قاَل 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ( ]التحريم[.
ِت الـجنُة إال للّتائبنَي إىل اهللِ توبًة نصوحًا، قاَل تعاىل: ) ٻ  وهل ُأعدَّ
ڀ(  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڤ  صفاِتم:  ومن  عمران[  ]آل 

ڃ ڃ( -أي: تابوا إىل اهلل- )ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
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ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ( ]آل عمران[.

التوبُة النصوُح سبٌب لسعادِة الدنيا واآلخرة. التوبُة النصوُح هي بدايُة التغيري 
واإلصالِح، واألمِن واألماِن، والعزِّ والنِر، والتمكنِي يف األرض.

ومن االأم�ِر التي ُتعنُي على الفراِر بالت�بة الن�ش�ِح اإىل الله تعاىل

اأوالً: االإمياُن ال�ّشادُق باللِه والي�ِم االآخر

إىل  وا  فرُّ قلوهِبم  يف  اإليامُن  دخَل  عنَدما  َحرُة  السَّ ذلك:  عىل  األمثلِة  ومن 
)ڈ ڈ ژ  تعاىل:  قاَل  حِر.  والسِّ الُكفِر  من  النَّصوِح  بالتَّوبِة  تعاىل  اهللِ 

ژڑ ڑ ک ک کک گ گ گ( ]الشعراء[.
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  )ۓ  و: 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبحب خب 

مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت( ]طه[.
ثانياً: تق�ى الله عزَّ وجلَّ

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  )ڈ  تعاىل:  قاَل 
گ گ گ( ]األعراف[.

ثالثاً: االإكثاُر من ذكِر الـم�ت، وزيارِة القب�ر.

قاَل l: «َأْكثُِروا ِمْن َذكِر هاِذم الّلَذاِت»)1( يعني: الـموت.

• فاإلكثاُر من ذكِر الـموِت َيدفُع صاحَبُه إىل التَّوبِة النَّصوِح؛ فاهلُل عزَّ وجلَّ 

)1( صحيح: رواه الرتمذي )2307(، وابن ماجه )4258(، والنسائي )4/4(، وأمحد )292/2(، ]«صحيح 
ابن الرتغيب والرتهيب» )3333([.
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ُرنا بالـموِت، فيقوُل سبحاَنه: )چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  يف كتابِه ُيذكِّ
ڌ( ]العنكبوت[. 

: )ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ  ويقوُل عزَّ وجلَّ
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ( ]الـجمعة[.

ّمد! ِعْش َما ِشْئَت  ُرنا بالـموِت فيقوُل لرسولِنا l: «َيا ُمَ وجربيُل q يذكِّ
َزٌي بِِه»)1(. َفإِنََّك َميٌِّت، َوَأْحبِْب َمْن ِشئِت َفإِنََّك ُمَفاِرَقُه، َواْعَمْل َما ِشْئَت ِفإِنََّك َمْ

رنا بالـموِت فيقول: الفاروُق ُعمَر m يذّكُر نفَسُه ويذكِّ

َبَشاَشُتُه َتْبَقى  َتَرى  مِمَّا  يَشَء  اَل 

 

َخَزائُِنُه َيوًما  ِهْرمٍز  َعْن  ُتْغِن  مَل 

 

َلُه َياُح  الرِّ ِري  َتْ إْذ  ُسَلْياَمَن  َواَل 

 

ا َتَ لِِعزَّ َكاَنْت  اّلتِي  الـُمُلوُك  َأْيَن 

 

حوٌض ُهَنالَِك َمْوُروٌد باَِل َكِذِب

 

َوَيْفَنى الـاَمُل والَوَلُد اإِلَلُه  َيْبَقى 

 

َواخُلْلَد َقْد َحاَولْت َعاٌد َفام َخَلُدوا

 

َتِرُد َبْيَنها  ِفياَم  َوالـِجنُّ  واإِلْنُس 

 

َيِفُد َواِفٌد  إَِلْيَها  َأْوٍب  ُكلِّ  ِمْن 

 

َوَرُدوا َكاَم  َيْوًما  ُوْرِدِه  ِمْن  ُبدَّ  اَل 

 

 :l قاَل  فلذلَك  النَّصوِح؛  التَّوبِة  إىل  الـمسلَم  تدفُع  الُقبوِر  وزيارُة   •

 ، الَعنْيَ َوُتْدِمُع  الَقْلَب،  ُتِرقُّ  ا  َ َفإِنَّ َفُزوُروها؛  أاَل  الُقُبوِر  ِزَياَرِة  َعْن  ْيُتُكْم  َنَ «ُكْنُت 
ُر الِخَرَة»)2(. َوُتَذكِّ

رابعاً: معرفُة ما اأعدُه اللُه تعاىل للّتائبنَي

كام سبَق مَعنا من الـمحبِة، والـمغفرِة، والنَّعيِم الـُمقيِم يف جّناِت النَّعيم.

)1( حسـن لغريه: رواه الطرباين يف األوسـط )4278(، والـحاكم )7921(، ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» 
.])627(

الـجامـع»  والبيهقـي )77/4(، ]«صحيـح  يعـىل )3705(،  وأبـو  أمحـد )237/3(،  رواه  )2( صحيـح: 
.])4584(
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خام�شاً: الـخ�ُف من عذاِب الله الذي اأعدُه للع�شاة

قاَل تعاىل: ) ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ( -أي: ملن تاَب إىل اهللِ 
توبًة نصوحًا-. )ىئ ی ی ی ی جئ( ]الـحجر[.

نصوحًا  توبًة  اهللِ  إىل  تاَب  ملن  أي:  ڦ(  ڦ  ڦ  )ڤ  تعاىل:  وقاَل 
)ڦ ڄ( أي: ملن مل َيُتب وبارَز ربَّه بالـمعايص ]غافر:3[.

مث(  جث  يت  ىت  مت  خت  )حت  يقوُل:  وجلَّ  عزَّ  واهلُل  ال؟  كيَف 
]الـحجرات[.

�شاد�شاً: الدعاء.

إذا اقرتَف ذنبًا؛  النَّصوِح  للتَّوبِة  َقه  ُيوفِّ بأن  الـمؤمِن أن يدعَو ربَّه دائاًم  فعىل 
َقه اهلُل لذلَك. قاَل تعاىل: )ٹ  ألن العبَد ال ُيمِكُن أن يتوَب توبًة نصوحًا إال إذا َوفَّ

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ( ]التوبة[. 

)ٺ ٿ  السالم-:  إبراهيَم وإسامعيَل -عليهام  لساِن  تعاىل عىل  وقاَل 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄ( ]البقرة[.

اللهمَّ ارزقنا توبًة نصوحًا قبل املامت.
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تب�شرُيُه l لل�شائمنَي وال�شائماِت ب�شعادِة الدنيا واالآخرة)1(
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  )ٿ  كتابِه:  يف  وجلَّ  عزَّ  اهلُل  يقوُل  اللِ!  عباَد 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ( ]البقرة[.
ويقوُل سبحاَنه: )ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ 
وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ( ]الصف[.
اهلُل تعاىل- مَع موعظٍة جديدٍة من سلسلِة  اليوِم -إْن شاَء  موعُدنا يف هذا 
دروٌس   ... القرآن  َقصِص  من  والـمرجاُن  ؤلُؤ  اللُّ بعنوان:  التي  الـمواعِظ 
ما  أتدروَن   ،l ٍد  حممَّ وحبيبِنا  نبيِّنا  ِة  قصَّ عن  فيها  ُم  َنتكلَّ والتي  وِعرٌب  وِعظاٌت 

هي يا عباَد اهلل؟

دراستِنا  من  تعاىل-  الُل  شاَء  -إن  سَنقِطُفها  التي  ُة  النَّبويَّ البِشاراُت  إهنا: 
نيا  الدُّ بَسعادِة  للّصائمنَي والّصائمِت   l َتبشرُيه  الَعِطرِة أال وهي:  النَّبويَّة  ريِة  للسِّ

والخرة.

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  )پ  تعاىل:  قاَل  اإلمساُك،  هو  لغًة:  الّصياُم   •
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ( ]مريم[.

ِب  ُد هللِ عزَّ وجلَّ باإلمساِك عن األكِل والشُّ ِع: هو التَّعبُّ ياُم يف الشَّ • والصِّ
مس. راِت من طلوِع الَفجِر الّصادِق إىل غروِب الشَّ وسائِر امُلفطِّ

)1( هذه الـخطبة ُألقيت يف أول مجعة من شهر رمضان لعام 1432هـ.
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قاَل تعاىل: )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ( ]البقرة:187[.

ْمُس  ْيُل ِمْن َهاُهَنا، َوَأْدَبَر النَّهاُر ِمْن َهاُهَنا، َوَغُرَبِت الشَّ وقاَل l: «إَذا أْقَبَل اللَّ
ائُِم»)1(. َفَقْد أْفَطَر الصَّ

• اأق�شاُم ال�شيام

الّصياُم ينقسُم إىل صياِم واجٍب، وصياٍم تطوٍع. 

ياُم الواجُب ثالثُة أقساٍم: والصِّ

ماِن، وهو صياُم رمضان. األول: واجٌب للزَّ

والثاين: واجٌب لعلٍة، وهو صوُم الكفاراِت والقضاِء.

والثالث: ما ُيوجُبُه اإلنساُن عىل نفِسه، وهو صوُم النذر.

واجٌب  وصوُمُه  رمضاَن،  شهُر  وهو  أال  كريٌم  ضيٌف  بنا  َحلَّ  أّياٍم  وقبَل 
نِة واإلمجاِع. بالكتاِب والسُّ

• أما الكتاُب:

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  )ٿ  تعاىل:  قولِه  ففي   
ہ  ہ  )ۀ  تعاىل:  وقولِه  ]البقرة[  ڦ(  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

ہ ہ( ]البقرة:185[.
• وأما السنُة:

َرَمَضان»)2(.  «َصْوُم  منها:  وذكر  ٍس»  َخْ َعَل  اإِلْسلُم  «ُبنَِي   :l قولِه  ففي 

)1( متفق عليه: رواه البخاري)1954(، ومسلم )1100(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )8(، ومسلم )16(.



البشارات النبوية450

َسُكْم، وُصوُموا َشْهَرُكْم،  وا َخْ ُقوا الُل َرّبُكْم، َوَصلُّ ِة الوداع: «اتَّ وقولِه l يف حجَّ
َة َربُِّكْم»)1(. وا َزَكاَة َأْمَوالُِكْم، َوَأِطيُعوا َذا أْمِرُكْم؛ َتْدُخُلوا َجنَّ وَأدُّ

• وأما اإلجاُع:

. فقد أمَجعِت األمُة عىل وجوِب صوِم رمضاَن إال من ُعذٍر َشعيٍّ
ياِم ال�اجب.  • اأركاُن �شياِم رم�شاَن وغرِيه من ال�شِّ

ياُم يف رم�شاَن له ركنان: ال�شِّ

الرُّكُن االأول: النيَُّة:

لقولِه تعاىل: )ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں( ]البينة:5[.

ّياِت»)2(. ويُب تبييُت النِّيِة يف صياِم الفريضِة  َم اأَلْعَمُل بِالنِّ ولقولِه l: «إِنَّ
َياَم َقْبَل الَفْجِر َفَل ِصَيام  ِمِع الصِّ يل قبَل طلوِع الَفجِر، لقولِه l: «َمْن َلْ ُيْ من اللَّ

ْيِل َفل ِصَياَم َلُه»)4(. َياَم ِمَن اللَّ َلُه»)3(. ولقولِه l: «َمْن َلْ ُيَبيِِّت الصِّ

يل.  ُة من اللَّ يَّ أما الّنافلُة فال َتُِب فيها النِّ

ها القلب، ال دخَل للِّسان فيها. يُة حملُّ والنَّ
م�ِس بِنيَِّة العبادة. الركن الثاين: االإم�شاُك عن الـمفطرات من طل�ِع الفجِر ال�ّشادِق اإىل غروِب ال�شَّ

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  )ڄ  تعاىل:  لقولِه 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ( ]البقرة:187[.

)1( صحيح: رواه الرتمذي )616(، وأمحد )251/5(، والطرباين يف «مسـند الشـاميني» )543(، وابن حبان 
)4563(. ]«الصحيحة» )867([.

)2( متفق عليه: رواه البخاري )1(، ومسلم )1907(، واللفظ للبخاري.
)3( صحيـح: رواه أبـو داود )2454(، والرتمذي )730(، والنسـائي )196/4(، وأمحـد )287/6(، وابن 

خزيمة )1933(، ]«صحيح الـجامع» )6538([.
)4( صحيح: رواه النسائي )196/4(، والدارمي )1698(، وهو لفظ آخر للحديث السابق. 
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• الـمفطرات التي ُتف�شُد ال�ش�م
اأوالً: االأكُل وال�شرب عمداً 

أو  أكَل  من  أما  صوُمه،  َفَسَد  فقد  لصياِمه  ذاكرًا  عامدًا  َب  َشِ أو  أكَل  فمن 
َب ناسيًا يف هناِر رمضاَن أو يف غرِي رمضاَن من فريضٍة أو نافلٍة فال يشَء عليه،  َشِ

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  )ڄ  تعاىل:  لقولِه  صوَمه،  ولُيتِمَّ  صحيٌح  وصياُمه 
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ( ]البقرة:187[.

َم َأْطَعَمُه  َب َفْلُيتِمَّ َصْوَمُه، َفإِنَّ ولقولِه l: «َمْن َنِسَ َوُهَو َصائٌم فَأَكَل َأْو َشِ
الُل َوَسَقاُه»)1(.

ثانياً: القيء عمداً. 

بمعنى هذا-  أو شيئًا  فاستقاء،  فِمه  يَده يف  َوَضَع  القيَء -أي:  َد  َتعمَّ فمن 
فال  غلبه-  -أي:  القيء  ذرعه  ومن  مكانه،  يومًا  يقيض  أن  وعليه  صومه،  فسد 
َوإِْن  َقَضاٌء،  َعَلْيِه  َفَلْيَس  َصائٌِم  َوُهَو  َقيٌء  َذَرَعُه  «َمْن   :l لقوله  عليه.  قضاء 

َفْلَيْقِض»)2(. اْسَتَقاَء 
ثالثاً: الـحي�س والنفا�س. 

فالـمرأُة إذا حاَضت أو نفَست يف أيِّ حلظٍة من هناِر رمضاَن ولو قبَل غروِب 
مِس بلَحظاٍت َوَجَب عليها أن ُتفِطَر، وال ُيِزُئها إذا صاَمت. لقولِه l: «َأَلْيَس  الشَّ
إَِذا َحاَضْت َل ُتَصلِّ َوَلْ َتُصْم؟« قلن: بىل، قال: »َفَذلَِك ُنْقَصاُن ِدينَِها«. ويف رواية: 

َياِل َما ُتَصلِّ َوُتْفِطُر ف َرَمَضان َفَهَذا ُنْقَصاُن ِدينَِها»)3(. «َتُْكُث اللَّ
)1( متفق عليه: رواه البخاري )1933 (، ومسلم )1155(.

)2( صحيح: رواه الرتمذي )720(، وأبو داود )2380 (، وأمحد )498/2(، وابن حبان )3518(، والـحاكم 
)1557(، ]«صحيح الـجامع» )6243([.

)3( صحيح: رواه البخاري )304، 1951( .
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يف  تيُب  الرتَّ ُيشرتُط  وال  رمضاَن،  بعَد  األياَم  هذه  تقيَض  أن  الـمرأِة  وعىل 
وال  وَم  الصَّ تقيض  الـحائِض  باُل  ما  فقاَلت:   p عائشَة  امرأٌة  سألِت  الَقضاِء، 
ٍة  تقيض الّصالة؟ قاَلت عائشُة p: )أحروريٌة أنت؟ قالِت الـمرأة: لسُت بَحروريَّ
ْوِم َواَل ُنْؤَمُر  ولكنِّي أسأل. قاَلت عائشُة p: كان ُيصيُبَنا َذلَِك َفُنْؤَمُر بَِقَضاِء الصَّ

اَلِة()1(. بَِقَضاِء الصَّ
رابعاً: الـجماع. 

القرآُن  دلَّ  وقد  عامٍد،  من  وقَع  إذا  الصياَم  يبطُل  الـجامَع  أن  يف  خالَف  ال 
جُل زوجَته يف هناِر رمضاَن  ٌر كاألكِل والشِب، فإذا جامَع الرَّ عىل أن الـجامَع ُمفطِّ
ياُم واجبًا عليه،  عامًدا ذاكرًا لصياِمه؛ فقد َفَسَد صوُمه وعليه الّكفارُة إن كاَن الصِّ
وهي: ِعتُق رقبة، فإْن مل َيِد فصياُم شهَريِن ُمَتتابَعني، فإن مل َيستِطع فإطعاُم ستِّنَي 

تِه حتى َيستطيع. ِت الكّفارُة يف ذمَّ مسكينًا، فإن مل َيِد استقرَّ

والدليُل عل ذلك:

بِيِّ l َفَقاَل َهَلْكُت َيا َرُسوَل اهللِ،  يقوُل أبو هريرَة m َجاَء َرُجٌل إىَِل النَّ
ُتْعتُِق  َما  َتُِد  »َهْل  َقاَل:  َرَمَضاَن،  ِف  اْمَرَأِت  َعىَل  َوَقْعُت  َقاَل  َأْهَلَكَك«؟  »َوَما  َقاَل: 
 « َقاَل:  اَل،  َقاَل:   ،» ُمَتَتابَِعنْيِ َشْهَرْيِن  َتُصوَم  َأْن  َتْسَتِطيُع  »َفَهْل  َقاَل  اَل،  َقاَل:  َرَقَبًة« 
بِيُّ l بَِعَرٍق ِفيِه  َفَهْل َتُِد َما ُتْطِعُم ِستِّنَي ِمْسِكيًنا«، َقاَل: اَل. َقاَل: ُثمَّ َجَلَس َفُأتَِى النَّ
ا،   َذا«، َقاَل: َأْفَقَر ِمنَّا؟ َفاَم َبنْيَ اَلَبَتْيَها َأْهُل َبْيٍت َأْحَوُج إَِلْيِه ِمنَّ ْق ِبَ َتٌْر. َفَقاَل: »َتَصدَّ

بِيُّ l َحتَّى َبَدْت َأْنَياُبُه ُثمَّ َقاَل: »اْذَهْب َفَأْطِعْمُه َأْهَلَك»)2(. َفَضِحَك النَّ

الصياُم يف رمضان ويف غرِي رمضاَن عبادٌة من أعظِم العباداِت، والّصائموَن 

)1( صحيح: رواه مسلم )335(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )2600(، ومسلم )1111(، واللفظ ملسلم.
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تِه بام ييل: م يف كتابِه، ورسوهُلم l يف سنَّ هم رهبُّ ُ يف رمضاَن ويف غرِي رمضاَن ُيبشِّ
�أوًل: بالـمغفرِة و�لأجر �لعظيم

قوله  ہ(إىل  ۀ  ۀ  ڻ  )ڻ  تعاىل:  قاَل 
تعاىل: )ۓ ڭ( ماذا أعدَّ اهلُل هلم؟ )ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 

ۅ ۅ( ]األحزاب[.
نوِب وتكفرِيها ليُل عل مغفرِة الذُّ • أما الدَّ

َم ِمْن َذْنبِِه»)1(. قاَل l: «َمْن َصاَم َرَمَضاَن إِيَمًنا َواْحتَِساًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

اهللِ!  رسوَل  يا  قيل:  آمني«  آمنَي،  »آمنَي،  فقاَل:  الـمنرَب   l النَّبيُّ  وَصِعَد 
إنك َصِعْدَت الـمنرب فقلَت: آمنَي آمني آمني. فقال: »إِنَّ ِجرْبِيَل q أَتايِن َفَقاَل: 
فقلت:  آمني.  ُقْل:  الُل،  َفأْبَعَدُه  اَر؛  النَّ َفَدَخَل  َلُه  ُيْغَفْر  َفَلْم  َرَمَضاَن  َشْهَر  َأْدَرَك  َمْن 

آمني...»)2(.

إىَِل  َوَرَمَضاُن  الـُجُمَعِة،  إىَِل  َوالـُجُمَعُة  الـَخْمُس،  َلَواُت  «الصَّ  :l وقاَل 
، إَِذا اْجُتنَِبْت الَكَبائُِر»)3(. َراٌت َما َبْيَنُهنَّ َرَمَضاَن ُمَكفِّ

• وأما الدليُل عل عظيِم أجر الصوم.

قوُله تعاىل: )ىث يث حج مج جح مح جخ( ]الزمر[ والّصائُم يف مقدمِة 
الّصابريَن؛ ألنُه صرَب عىل طاعِة اهلل، وصرَب عن معصيِة اهللِ فأجرُه عنَد اهللِ عظيم. 
ولذلَك جاَء رجٌل إىل رسوِل اهللِ l فقاَل: يا رسوَل اهلل! ُدلَّني عىل َعَمٍل أدخْل بِِه 

)1( متفق عليه: البخاري )38(، ومسلم )760(.
)2( صحيـح: رواه البخـاري يف «األدب الـمفرد» )646(، وأبو يعـىل )5922(، وابن خزيمة )1888(، من 
حديـث أيب هريـرة، ورواه البخـاري يف «األدب الـمفـرد» )644(، من حديث جابـر، واللفظ أليب يعىل 

]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )997([
)3( صحيح: رواه مسلم )233(.
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ُه اَل ِمْثَل َلُه»)1(. ْوِم َفإِنَّ الـَجّنة فقاَل l: «َعَلْيَك بِالصَّ

ُدوٌد- »إالَّ الَصوَم« -َفأْجُرُه  وقاَل l: «ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم َلُه« -أي: له أجٌر حُمْ
ُه ِل، َوَأَنا َأْجِزي بِِه»)2(. وقاَل l: «ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم ُيَضاَعُف؛  غرُي حَمدود- »َفإِنَّ
ْوَم َفإِنَُّه ل َوَأنا  َأْمَثاِلَا إىَِل َسْبِعَمَئِة ِضْعٍف«، قاَل اهلُل تعاىل: »إالَّ الصَّ الـَحَسَنُة بَِعْشِ 
ائِم َفْرَحَتان: َفْرَحٌة ِعْنَد ِفْطِرِه، َوَفْرَحٌة  َأْجِزي بِِهِ، َيَدُع َشْهَوَتُه َوَطَعاَمِه ِمْن َأْجِل، للصَّ

ُلوُف)3( ِفيِه أْطَيُب ِعْنَد اللِ ِمْن ِريِح الـِمْسِك»)4(. ِعْنَد لَِقاِء ربِِّه، وَلُ

نيا  الدُّ وسعادِة  العظيِم،  واألجِر  نوِب،  الذُّ بمغفرِة  الّصائُم  ا  أهيُّ فأبِش 
ُه خري، قاَل تعاىل: )ک ک ک گ گ گ گ ڳ  واآلخرة، فالصياُم كلُّ

ڳ( ]البقرة[.
ُل به الصائُم من صياِمه: أنه يوَم القيامِة يكوُن مَع  ومن الـخرِي الذي َيتحصَّ

هداء. يقنَي والشُّ دِّ الصِّ

• جاَء رجٌل إىل النبيِّ l فقال: يا رسوَل اهلل! أرأيَت إن َشِهْدُت أن ال إلَه إال 
ْيُت الّزكاَة، وُصْمُت َرَمضاَن وُقْمُتُه،  اهلل، وأنك رسوُل اهللِ، َوصّليُت الـخمَس، وَأدََّ

َهَداِء»)5(. يقنَي َوالشُّ دِّ مِمَّْن أنا؟ قال:  »ِمَن الصِّ
ثانيًا: �أب�صر �أيها �ل�صائُم! فاإن �ل�ص�َم ُجّنٌة -�أي: وقايٌة من �ل�صه��ِت و�لناِر-

َيستِطع  ومل  النِّكاِح  شهوُة  عليه  ت  اشتدَّ من   l اهللِ  رسوُل  أمَر  ولذلَك   •
َمْن  َباِب!  الشَّ َمْعَشَ  «َيا   :l فقاَل  هوِة.  الشَّ هلذه  وجاًء  وجعَلُه  يام،  بالصِّ واَج  الزَّ
)1( صحيـح: رواه النسـائي )165/4(، وابن حبان )3425(، والطـرباين يف الكبري )322/22(، ]«صحيح 

الرتغيب والرتهيب» )986([.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )1904(، ومسلم )1151(.

)3( والـُخلوف: بضم الـخاء الـمعجمة هو: تغيري رائحة الفم من الصوم.
)4( صحيح: رواه مسلم )1151(.

)5( صحيح: رواه ابن حبان )3438(، وابن خزيمة )2212(، ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )1003([.
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، َوَأْحَصُن لْلَفْرِج، َوَمْن َلْ َيْسَتِطْع  ُه َأَغضُّ للَبَصِ اْسَتَطاَع ِمْنُكْم الَباَءَة َفْلَيَتَزّوْج؛ َفإِنَّ
ُه َلُه ِوَجاًء»)1(. ْوِم، َفإِنَّ َفَعَلْيِه بِالصَّ

ُحّفْت  الناَر  وأن  بالـمكاِرِه،  حمفوفٌة  الـجنَة  أن   l اهللِ  رسوُل  بنيَّ  وقد   •
َتا  هواِت وَيكِسُ حدَّ وَم يقمُع الشَّ هوات. فإذا تبنَي لَك أهيا الـمسلُم! أن الصَّ بالشَّ
ولذلَك جاَءت  والّنار.  الّصائِم  بنَي  ياُم  الصِّ فقد حاَل  اِر،  النَّ من  ُب  ُتقرِّ التي  وهي 

ياَم حصٌن من الّنار، وُجنٌة َيستِجنُّ هبا العبُد من النار. حًة بأن الصِّ األحاديُث ُمرِّ

اِر»)2(. وقاَل l: «َما ِمْن َعْبٍد  ا الَعْبُد ِمَن النَّ َياُم ُجّنٌة، َيْسَتِجنُّ ِبَ قاَل l: «الصِّ
اِر َسْبِعنَي َخريًفا»)3(. َيُصوُم َيْوًما ف َسبيِل اللِ إال َباَعَد الُل بَِذلَِك الَيوِم، َوْجَهُه َعِن النَّ

الناِر خروجًا منها -وهو خَيرُج منها حبوًا-  أهِل  ُأمنيٍة آلخِر  أعزُّ  إذا كاَنت 
ِقَبَل الـجنة ال يسأُل موالُه غرَي ذلك، فكيَف إذا باعَد اهلُل  اِر  النَّ َف وجِهه عن  رَصْ
يوٍم واحٍد  الّناِر مسريَة سبعنَي سنًة. هذا بصياِم  بيَنه وبنَي  الناِر وجَعل  وجَهُه عن 

نفاًل، فام ظنك بصيام شهٍر كامٍل وهو شهُر رمضاَن وهو فريضٌة؟!
اِن وه� باٌب من �أب��ب �لـجنِة �أُعدَّ لل�صائمني كر�مة  يَّ ثالثًا: �أب�صر �أّيها �ل�صائُم! بالرَّ

لهم من ربِّ �لعالـمني

ائُِموَن َيْوَم الِقَيامِة.  يَّان، َيْدُخُل ِمْنُه الصَّ قاَل l: «إِنَّ ِف الـَجّنِة َباًبا ُيَقاُل لُه الرَّ
آِخُرُهْم  َدَخَل  َفإَِذا  ِمْنُه.  َفَيْدُخُلوَن  ائُِمون؟  الصَّ أْيَن  ُيَقاُل:  ُهْم.  َغرْيُ َأَحٌد  َيْدُخُل  اَل 

َب َلْ َيْظَمْأ أَبًدا»)5(. َب، َوَمْن َشِ ُأْغِلَق َفَلْم َيْدُخْل ِمْنُه َأَحٌد»)4(. و»َمْن َدَخَل َشِ
)1( متفق عليه: رواه البخاري )5066 (، ومسلم )1400 (.

)2( حسن لغريه: رواه أمحد )396/3(، من حديث جابر، والبزار )2321(، من حديث عثامن بن أيب العاص 
]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )981([.

)3( صحيح: رواه مسلم )1153(.
)4( متفق عليه: رواه البخاري )1896(، و)1152(.

)5( صحيـح: رواه ابـن خزيمـة )1902(، والنسـائي )168/4(، وأبو يعـىل )7529(، ]«صحيح الرتغيب 
والرتهيب» )979([.
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اِن»)1(. يَّ َياِم ُدِعَي ِمْن َباِب الرَّ وقاَل l: «َوَمْن َكاَن مْن َأْهِل الصِّ
ر�بعًا: �أب�ِصر �أيها �ل�صائُم! فاإن �ل�صياَم و�لقر�آَن ي�صفعاِن لَك ي�َم �لقيامة

 ! َياُم: َأْي َربِّ َياُم َواْلُقْرآُن َيْشَفَعاِن لِْلَعْبِد َيْوَم اْلِقَياَمِة، َيُقوُل الصِّ قاَل l: «الصِّ
ْيِل،  ْوَم بِاللَّ ْعنِي ِفيِه، َوَيُقوُل اْلُقْرآُن: َمَنْعُتُه النَّ َهاِر، َفَشفِّ َهَواِت بِالنَّ َعاَم َوالشَّ َمَنْعُتُه الطَّ

َعاِن )2(. ْعنِي ِفيِه، َقاَل: َفُيَشفَّ َفَشفِّ
خام�ًصا: �أب�ِصر �أيها �ل�صائُم! فاإن دعاءَك م�صتجاٌب

ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  )ى  تعاىل:  قاَل 
ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی( ]البقرة[.

ياِم  الصِّ بنَي  الوثيقِة  لِة  الصِّ ياِم، مما يدلُّ عىل  الصِّ آياِت  بنَي  جاَءت هذه اآليُة 
وإجابِة الدعاِء. 

الـَمْظُلوم،  َوَدْعَوُة  ائُِم،  الصَّ َدْعوُة  ُمْسَتَجاَباٍت:  َدَعَواٍت  «َثَلُث   :l قاَل 
: َدْعَوُة الَوالِِد لَِوَلِدِه، َوَدْعَوُة  َوَدْعَوُة الـُمَساِفُر»)3(. وقال l: «َثَلُث َدَعَواٍت اَل ُتَردُّ

ائِم، َوَدْعوُة الـُمَسافر»)4(. الصَّ

، واسَأْله من خرِي  • فيا أهيا الّصائُم! اغَتنِم هذه الُفرصَة، وادعو اهلَل عزَّ وجلَّ
نيا واآلخرة. الدُّ

قاَل تعاىل: )ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ( ]غافر:60[.

)1( متفق عليه: رواه البخاري )1896(، ومسلم )1152(.
)2( صحيـح: رواه أمحـد )174/2(، والـحاكـم )2036( واللفـظ ألمحـد، ]«صحيح الرتغيـب والرتهيب» 

.])984(
)3( صحيـح: رواه الطـرباين يف «الدعـاء» )1313(، والبيهقي يف «الدعـوات» )648(، ]«صحيح الـجامع» 

])3030(
)4( حسن: رواه البيهقي يف سننه )345/3(، ]«صحيح الـجامع» )3032([.
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وقاَل تعاىل: )ڭ ڭ ڭ ۇ( ]النساء:32[.

َعاء»)1(. وقال l: «إِنَّ الَل َحيِيٌّ  وقاَل l: «َلْيَس َشٌء َأْكَرَم َعَل اللِ ِمَن الدُّ
ا ِصْفرًا َخائَِبَتنِي»)2(. ُهَ ُجُل إَِلْيِه َيَدْيِه َأْن َيَردَّ َكِريٌم، َيْسَتحيي إَِذا َرَفَع الرَّ

وقاَل l: «َما ِمْن ُمْسِلٍم َيْدُعو بَِدْعَوٍة -ليس فيها إثٌم وال قطيعُة َرْحٍم- إالَّ 
ِخُرَها َلُه ِف الِخَرِة،  ا َأْن َيدَّ ا َأْن ُيَعّجَل َلُه َدْعَوَته، َوإِمَّ أْعَطاُه الُل با إِْحَدى َثلٍث: إِمَّ

َف َعْنُه ِمَن السوِء ِمْثَلَها«؛ قالوا: إذًا ُنْكثُِر؟! قال: »الُل أْكَثرُ«)3(. ا أْن َيْصِ َوإِمَّ

اللِ-!  -عباد  َفَعَلْيُكْم  َيْنِزْل؛  َلْ  َوِمَّا  َنَزَل  ِمَّا  َيْنَفُع  الُدَعاَء  «إِنَّ   :l وقاَل 
َعاِء»)4(. بِالدُّ

ياَم طريٌق �إىل �لـجنة ائم! فاإن �ل�صِّ �صاد�صًا: �أب�ِصر �أيها �ل�صّ

به  َعَمٍل أدخْل  ُدلَّني عىل  يا رسوَل اهللِ!  m قاَل: قلُت:  • فعن أيب أمامَة 
ُه اَل ِمْثَل َلُه»)5(. ْوِم َفإِنَّ الـجنة. قال l:  «َعَلْيَك بِالصَّ

l: «َمْن أْصَبَح ِمْنُكْم الَيْوَم  m قاَل: قاَل رسوُل اهللِ  هريرَة  أيب  • وعن 

َصائًم؟« فقال أبو بكر: أنا، فقال: »َمْن َأْطَعَم ِمْنُكم الّيوَم ِمْسِكينًا؟« فقاَل أبو بكٍر: 

)1( حسـن: رواه البخـاري يف «األدب الـمفرد» )712(، والرتمـذي )3370(، وابن ماجه )3829(، وأمحد 
)362/2(، ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )1629([.

)2( : رواه أبـو داود )1488 (، والرتمـذي )3556(، وابـن ماجـه )3865(، مـن حديث سـلامن، ورواه أبو 
يعىل )4108(، من حديث أنس، والطرباين يف األوسـط )4591(، من حديث جابر ]«صحيح الرتغيب 

والرتهيب» )1635([.
)3( صحيـح: رواه أمحـد )18/3(، وعبـد بـن محيـد )937(، والـحاكـم )1816(، ]«صحيـح الرتغيـب 

والرتهيب» )1633([.
)4( حسـن لغـريه: رواه الرتمـذي )3548(، مـن حديـث ابـن عمـر، ورواه أمحـد )234/5(، مـن حديـث 
معـاذ، ورواه الطرباين يف األوسـط )2498(، من حديث عائشـة، واللفظ للرتمـذي ]«صحيح الرتغيب 

والرتهيب» )1634([.
)5( صحيـح: رواه النسـائي )165/4(، وابن حبان )3425(، والطـرباين يف الكبري )322/22(، ]«صحيح 

الرتغيب والرتهيب» )986([.
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َتبَِع ِمنُكم الّيوَم َجَناَزًة؟« فقاَل أبو بكٍر: أنا، فقاَل: »َمْن َعاَد ِمْنُكم  أنا، فقاَل: »َمْن 
l: «َما اْجَتَمْعَن ِف اْمِرٍئ إاِلَّ  الّيْوَم َمِريًضا؟« فقاَل أبو بكٍر: أنا، فقاَل رسوُل اهللِ 

َة»)1(. نَّ َدَخَل اْلَ

• وعن حذيفَة m قال: أسندُت النَّبيَّ l إىل َصدري، فقاَل: »َمْن قاَل: 

َة، َوَمْن َصاَم َيومًا اْبتَِغاَء وْجِه اللِ؛ ُختَِم َلُه به،  ا؛ َدَخَل الـَجنَّ )اَل إَِلَه إال الل(؛ ُختَِم َلُه ِبَ
ا؛ َدَخَل الـَجّنة»)2(. َق بَِصَدَقٍة اْبتَِغاء َوْجِه الل؛ ُختَِم َلُه ِبَ َدَخَل الـَجّنة، َوَمْن َتَصدَّ

يام، ومنها: ُل على ثمر�ِت �ل�صِّ ياِم َتتح�صَّ �صابعًا: �أب�ِصر �أيها �ل�صائم! فاإنَك بال�صِّ

الثمرُة األوىل: الصرُب:

رب،  ياُم يف رمضاَن ويف غريِه مدرسٌة للصَّ فَشهُر رمضاَن هو شهُر الصرِب، والصِّ
فاإلنساُن وهو صائٌم َيصرِبُ عىل طاعِة اهللِ، وَيصرِبُ عن معصيِة اهللِ، وَيصرُب عىل أقداِر 

ُه خري. ُه خرٌي، والصرُب كلُّ ياُم كلُّ اهللِ الـمؤملِة؛ فالصِّ

وقاَل  ]البقرة[.  ڳ(  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  )ک  تعاىل:  قاَل 
تعاىل: )ى ائ ائ ەئ ەئ وئ( ]النحل[.

ا َوَأْوَسَع  ُه الُل، َوَما ُأْعطَي َأَحٌد َعَطاًء َخرْيً وقاَل l: «... َوَمْن َيَتّصرَبْ ُيَصرّبْ
رِب»)3(. ِمَن الصَّ

رِب عنَد اهللِ يوَم القيامِة عظيٌم. • وجزاُء الصَّ

• قاَل تعاىل: )ىث يث حج مج جح مح جخ( ]الزمر[.

• وقاَل تعاىل: )ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک( ]الـمؤمنون[.

)1( صحيح: رواه مسلم )1028(.
)2( صحيح: رواه أمحد )391/5(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب» )985([

)3( صحيح: رواه البخاري )1469(.
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• وقاَل تعاىل: )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ( ]الرعد[.

الثمرُة الثانية: التقوى

ياِم هي التَّقوى. الغايُة من الصِّ

)ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  تعاىل:  قاَل 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ( ]البقرة[.

ياِم بقولِه: )گ گ گ ڳ ڳ ڳ  وختَم اهلُل تعاىل آياِت الصِّ
ڳ ڱ( ]البقرة[ فالصياُم مدرسُة التقوى.

نيا من كلِّ ضيٍق خَمرجًا. • التَّقوى تعُل للُمسلِم يف هذه الدُّ

ۀ(  ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  )ڱ  تعاىل:  قاَل 
]الطالق:3-2[.

• التَّقوى َتعُل صاحَبها من أكرِم الّناس.

قاَل تعاىل: )ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( ]الـحجرات:13[.

اُد إىل الداِر اآلخرة. • والتَّقوى هي الزَّ

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  )ٹ  تعاىل:  قاَل 
ڄ( ]البقرة[.

ابَن آدَم!
للِمَعاِد َمَعاِشَك  ِمــْن  ْد  َتــَزوَّ

 

َكثريًا ْنيا  الدُّ ِمــنَ  ْتَمْع  َواَل 

 

َقْوٍم َرِفيَق  َتُكوَن  أْن  ــْرَض  َأَت

 

َزاِد ــرَي  َخ ــــْع  َوامْجَ هللِ  وُقـــْم 

 

للنَفاِد ُيــمــُع  ـــــامَل  ال فـــإِنَّ 

 

زاِد بغرِي  ـــَت  َوأْن َزاٌد  ـــْم  هَلُ
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• التقوى سبب لدخول الـجنة.

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ( تعاىل:  قــاَل 
ڀ ڀ ڀ ڀ( ]آل عمران[.

الثمرُة الثالثة: مكارُم األخلق

 :l الّصائُم َيتحىلَّ بمكارِم األخالِق وَيبتِعُد عن مساوئِها؛ استجابًة لقولِه
ُه َأَحٌد، َأْو َقاَتَلُه َفْلَيُقْل  «إَِذا َكاَن َيْوُم َصْوِم َأَحِدُكْم َفَل َيْرُفْث، َواَل َيْصَخْب َفإِْن َسابَّ

إيِنِّ اْمُرٌؤ َصائٌِم»)1(.

َيَدَع  أْن  ِف  َحاَجٌة  َفَلْيَس للِ  بِِه،  َوالَعَمَل  وِر  الزُّ َقْوَل  َيدْع  َلْ  «َمْن   :l وقاَل 
اَبُه»)2(. َطَعاَمُه َوَشَ

َوإِْن  َصائٌِم،  إيِنِّ  ُفُقْل:  َأَحٌد  َسابََّك  َفإِْن  َصائٌِم،  َوَأْنَت  َتَسابَّ  l: «اَل  وقاَل 
ُكْنَت َقائًِم َفاْجِلْس»)3(.

وقاَل l: «ُربَّ َصائٍِم َلْيَس َلُه ِمْن ِصَياِمِه إاِلَّ الـُجوُع، َوُربَّ َقائٍِم َلْيَس َلُه 
َهُر»)4(. ِمْن ِقَياِمِه إاِلَّ السَّ

ُة القلِب وطهارُته الثمرُة الّرابعُة: ِرقَّ

َوَحَر  ُيْذِهْبَن  َشْهٍر؛  ُكلِّ  ِمْن  أّياٍم  َوَثَلثُة  رْبِ،  الصَّ َشْهر  «َصْوُم   :l قاَل 
ْدِر»)5(. الصَّ

)1( متفق عليه: رواه البخاري )1904(، ومسلم )1151 (، واللفظ للبخاري.
)2( صحيح: رواه البخاري )103(.

)3( صحيـح: رواه النسـائي يف «الكـربى» )3259(، وابن خزيمة )1994(، وابن حبـان )3483(، ]«إرواء 
الغليل» )35/4([.

)4( صحيـح: رواه ابـن ماجـه )1690(، والنسـائي يف الكـربى )3249(، ]«صحيـح الرتغيـب والرتهيب» 
.])1083(

)5( صحيح: رواه أمحد )363/5(، وابن حبان )6557(، ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )1032([.
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ُكلِّ  ِمْن  أّياٍم  ثلثِة  َصْوُم  ْدر؟  الصَّ َوَحَر  ُيْذِهُب  بَِم  ُكْم  ُأْخرِبُ «َأاَل   :l وقاَل 
ه وِحقُده وَوساوُسه. َشْهٍر»)1(. )َوَحُر الصدر( هو ِغشُّ

الثمرُة الـخامسة: إمساك اللسان

وِر،  الّصائُم ُيمِسُك لساَنه عن الكِذب والغيبِة والنَّميمِة والُفحِش وَشهادِة الزُّ
ويطلُق لساَنه يف ذكِر اهللِ، وقراءِة القرآِن، واألمِر بالـمعروِف والنَّهِي عن الـمنكر.

ُه َأَحٌد،  قاَل l: «إَِذا َكاَن َيْوُم َصْوِم َأَحِدُكْم َفَل َيْرُفْث، َواَل َيْصَخْب َفإِْن َسابَّ
َأْو َقاَتَلُه َفْلَيُقْل إيِنِّ اْمُرٌؤ َصائِم»)2(.

ساِن فيه النَّجاة. وإمساُك اللِّ

 :l قاَل: قلُت: يا رسوَل اهللِ! ما النجاُة؟ قال m عامٍر  بِن  عقبَة  • عن 

«َأْمِسْك َعَلْيَك لَِساَنَك، َوْلَيَسْعك َبْيُتَك، َواْبِك َعَل َخِطيَئتَِك»)3(.

)1( صحيـح: رواه النسـائي )208/4(، وأمحـد )78/5(، وابـن أيب شـيبة )7867(، ]«صحيـح الرتغيـب 
والرتهيب» )1036([.

)2( متفق عليه: رواه البخاري )1904(، ومسلم )1151 (، واللفظ للبخاري.
)3( صحيـح لغـريه: رواه الرتمـذي )2406(، وأمحـد )259/5(، والطرباين يف «مسـند الشـاميني» )253(، 

]«صحيح الرتغيب والرتهيب » )2741([.
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تب�شريُه l للقائمنَي الليَل يف رم�شاَن 

 

ويف غرِي رم�شاَن ب�شعادِة الدنيا واالآخرة)1( 
عباَد اللِ! يقوُل اهلُل عزَّ وجلَّ يف كتابِه: )ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ( ]الزمر[.

ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  )ۈ  سبحاَنه:  ويقوُل 
ۉ ې ې ې ې ى ى( ]الفتح[.

سلسلِة  من  جديدٍة  موعظٍة  مَع  تعاىل-  اهلُل  شاَء  -إْن  اليوِم  هذا  يف  موعُدنا 
ؤلُؤ والـمرجاُن من َقصِص القرآن ... دروٌس وِعظاٌت  الـمواعِظ التي بعنوان: اللُّ
يا عباَد  أتدروَن ما هي   ،l ٍد  نبيِّنا وحبيبِنا حممَّ ِة  ُم فيها عن قصَّ َنتكلَّ والتي  وِعرٌب 

اهلل؟

ريِة  ُة التي سَنقِطُفها -إن شاَء الُل تعاىل- من دراستِنا للسِّ إهنا: البِشاراُت النَّبويَّ
ف رمضان وف غري رمضان  الليَل  للقائمنَي   l َتبشرُيه  وهي:  أال  الَعِطرِة  النَّبويَّة 

بسعادة الدنيا والخرة.

يَل يف رمضاَن ويف غرِي رمضاَن هم الـمؤمنوَن الّصادقوَن الذين  والقائموَن اللَّ
يُل وخال كلُّ َحبيٍب بحبيبِه، قاموا إىل صالِتم يقرؤون القرآن، ويدعوَن  إذا جاء اللَّ

َحُر جَلسوا َيستغفروَن اهلَل تعاىل، يقوُل اهلُل يف وصِفهم )ۋ  م، فإذا جاَء السَّ رهبَّ
ۅ ۅ ۉ ۉ ې( ]الفرقان[.

)1( هذه الـخطبة الثانية يف شهر رمضان لعام 1432هـ.
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ويقوُل سبحانه: )گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ( 
]السجدة:16[.

: )ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ(  ويقوُل عزَّ وجلَّ
]الذاريات[.

• فجَمعوا بني الـخوِف ِمَن اهلل والعمِل الصالـِح، ولذلك مل يسوِّ اهلل -عزَّ 
وجّل- بينهم وبني غريهم.

ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  )ې  تعاىل:  فقاَل 
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ( ]الزمر[.

وهي  يل،  اللَّ قياِم  صالُة  هي:  القوُم  هؤالِء  يها  ُيصلِّ التي  الُة  الصَّ وهذه   •
يها الناُس يف رمضاَن بَصالِة  د، وهي ما ُيسمِّ صالُة قياِم رمضاَن، وهي صالُة التَّهجُّ

اويح، وهي أفضُل صالٍة بعد صالِة الَفريضة. الرتَّ

قاَل تعاىل: )ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڃ چ چ چ( ]اإلرساء[.

فبعَد أن ذكَر اهلُل سبحاَنه صالَة الفريضِة يف هذه اآليِة الكريمِة، عطَف بعَدها 
يِل، مما يدلُّ عىل أهنا أفضُل صالٍة بعَد الفريضة. بذكِر صالِة اللَّ

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  )چ  تعاىل:  فقاَل 
ڈ ڈ( ]اإلرساء[.

الـَمْكُتوَبِة؛  الّصلِة  بعَد  الصلِة  »أفضُل  يقوُل:   l ورسوُلنا  ال؟  كيَف   •
اللِ  َشْهر  ِصَياُم  َرَمَضاَن  َشْهِر  َبْعَد  َياِم  الصِّ َوَأْفَضُل  ْيِل،  اللَّ َجْوِف  ف  َلُة  الصَّ

الـُمَحّرِم»)1(.

)1( صحيح: رواه مسلم )1163(.
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الُة  يها الـمسلُم نافلًة بالليِل، وهذه الصَّ يِل هو: الصالُة التي ُيصلِّ • وقياُم اللَّ
يل، وتوُز يف ثلِث الليِل األخرِي، وأفضُل  توُز بعد صالِة العشاِء، وتوُز يف وَسِط اللَّ

أوقاِتا ما كان يف ثلث الليل األخري.

• تقوُل عائشُة p: )ِمْن ُكلِّ الليِل قد أوتَر رسوُل اهلل l ِمْن أّوِل الليِل 
وأْوَسِطِه وآِخِرِه، فانَتهى َوْتُرُه إىل الّسَحِر()1(.

ْيِل الِخِر، َفإِْن  بُّ ِمَن الَعْبِد ِف َجْوِف اللَّ l: «َأْقَرُب َما َيُكوُن الرَّ • ويقوُل 
اْسَتَطْعَت َأْن َتُكوَن ِمَّْن َيْذُكُر الَل َتَعاىَل ِف تِْلَك الّساَعِة َفُكْن»)2(.

ِحنَي  ْنَيا،  الدُّ َمِء  السَّ إىَِل  َلْيَلٍة  ُكلَّ  َوَتَعاىَل-  -َتَباَرَك  َنا  َربُّ «َيْنِزُل   :l وقاَل   •
ْيِل الِخِر، َيُقوُل: َمْن َيْدُعويِن َفأْسَتِجيَب َلُه؟ َمْن َيْسَأُلنِي َفُأْعِطَيُه؟ َمْن  َيْبَقى ُثُلُث اللَّ

َيْسَتْغِفُريِن َفأْغِفَر َلُه؟»)3(.

ُه ركعٌة، وأكثُرُه إحدى عشَة ركعًة. تقوُل عائشُة p: )ما  يِل أَقلُّ • وقياُم اللَّ
كاَن رسوُل اهلل l يزيُد يف رمضاَن، وال يف غرِيِه عىل إَِحدى عشة ركعًة()4(.

l ُيصيلِّ فيام بني أن يفُرَغ ِمن صالِة  p أيضًا: )كاَن رسوُل اهلل  وتقوُل 
ُم بني ُكلِّ َرْكَعَتنِي، وُيْوتُِر بَِواَحدٍة()5(. العشاِء إىل الفجِر، إحدى عشَة ركعًة، ُيَسلِّ

والناُس مَع قيام الليل طرفاِن ووسٌط، طرٌف زاَد يف صالتِه عىل إحدى عشَة 
يها، والوسُط: هو الذي ُياِفُظ عىل قياِم  الليِل فال ُيصلِّ ركعًة، وطرٌف ضيََّع صالَة 
ًيا يف ذلَك برسوِل اهللِ  يِل يف رمضاَن وغريه، وال يزيُد عىل إحدى عشَة ركعًة متأسِّ اللَّ

)1( صحيح: رواه مسلم )745(.
)2( صحيـح: رواه الرتمذي )3579(، وأبو داود )1277(، والنسـائي )279/1(، وأمحد )113/4(، وابن 

خزيمة )1147(، واللفظ للرتمذي ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )1647([.
)3( متفق عليه: رواه البخاري )1145(، ومسلم )758(،
)4( متفق عليه: رواه البخاري )1147(، ومسلم )738(.

)5( صحيح: رواه مسلم )736(.
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يل: ّمٍد l»)1(. وهذا هدُيه l يف قياِم اللَّ l الذي قاَل: »َوَخرْيُ اَلْدِي َهْدُي ُمَ

• عن عائشَة p قاَلت: )إِنَّ نبيَّ اهلل l كاَن يقوُم من الّليِل -أي يصيل- 
حّتى تتفطَر قدماه، فقالت عائشُة: مِلَ تصنُع هذا يا رسوَل اهلل! وقد َغفر اهلل لك ما 

تقدَم من ذنبَك وما تأّخر، فقال l: «َأَفَل ُأِحبُّ َأْن أُكوَن َعْبًدا َشُكوًرا»()2(.

• وعن حذيفَة بِن اليامِن n قاَل: صليُت مع النبيِّ l ذاَت ليلٍة فافتتَح 
البقرة، فقلُت: يركُع عند الـامئة، ثم مىض. فقلت: يصيل هبا يف ركعة فمىض، فقلُت: 
يركُع هبا، ثم افتتَح الّنساِء فقرأها، ثّم افتتَح آل عمران فقرأها، يقرأ مرتساًل، إذا َمّر 
َذ، ثم ركَع َفَجعَل  ٍذ تعوَّ بآية فيها تسبيٌح سبََّح، وإذا مرَّ بسؤال سأل، وإذا مرَّ بتعوُّ
ِلَْن  الُل  الَعِظيم« فكاَن ركوُعه نحًوا من قيامه ثم قال: »َسِمَع  يقول: »ُسْبَحاَن َربِّ 
 َ َنا َلَك الـحْمُد«، ثم قام طوياًل قريًبا مما ركع ثم سجَد فقال: »ُسْبَحاَن َربِّ َحَِدُه، َربَّ

األْعل« فكان سجوُدُه قريًبا من قيامه)3(.

يُت مَع النَّبيِّ l ليلًة، فأطاَل القياَم حتى  • وعن ابِن مسعوٍد m قاَل: صلَّ

ْمُت َأْن أْجِلَس َوأَدعُه)4(. ْمَت بِِه؟« قال: َهَ َهْمُت بأمِر سوٍء! قيل: »َوَما َهَ

• وعن عائشَة p قاَلت: )ما كاَن رسوُل اهللِ l يزيُد يف رمضان، وال يف 
، ثم يصيل  غريه عىل إحدى عشة ركعًة؛ يصيل أربًعا فال تسأل عن حسنهنَّ وطوهِلِنَّ

. ثم يصيل ثالثًا()5(. أربعًا فال تسأل عن حسنِِهنَّ وطوهلِنَّ

يَل يف رمضاَن ويف غرِي رمضاَن هَيتدوَن يف قياِمهم هبدِي رسوِل  القائموَن اللَّ

)1( صحيح: رواه مسلم )867(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )4837(، ومسلم )2820(، واللفظ للبخاري.

)3( صحيح: رواه مسلم )772(.
)4( متفق عليه: رواه البخاري )1135(، ومسلم )773(.
)5( متفق عليه: رواه البخاري )3569(، ومسلم )738(.
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تِه  هم رسوهُلم l يف سنَّ ُ م يف كتابِه، وُيبشِّ هم رهبُّ ُ اهللِ l الذي هو خرُي اهلدِي ُيبشِّ
بام ييل:

اأوالً: قياُم الليِل مينُعهم من ال�ق�ِع يف االإثِم وُيقرِّبُهم من الله

اِلِنَي َقْبَلُكْم، َوُهَو ُقْرَبٌة َلُكْم إىَِل  ُه َدْأُب الصَّ ْيِل َفإِنَّ قاَل l: «َعَلْيُكْم بِِقَياِم اللَّ
َئاِت، َوَمْنَهاٌة َعِن اإِلِْثِم»)1(. يِّ َربُِّكْم، وَمكَفَرٌة  لِلسَّ

الـمعايص  اقرتاِف  من  صاحَبها  َتنُع  ًة  خاصَّ يِل  اللَّ وصالُة  عاّمًة  الُة  فالصَّ
يِّئة. واألخالِق السَّ

قاَل تعاىل: ) ۅ ۅ ۉ ې ې ې ې ى( 
]العنكبوت:45[.

ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  وقاَل 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ( ]الـمؤمنون[.

ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  )چ  تعاىل:  وقاَل 
ڈ ڈژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ( ]الـمعارج[.

ثانياً: قياُم الليِل �شرٌف للم�ؤمِن يف الدنيا واالآخرة

قاَل l: «أَتايِن ِجرْبِيُل فقال: يا ُمّمد! ِعْش َما ِشْئَت َفإِنََّك َميٌِّت، وَأْحبِْب 
َف الـُمْؤِمن  ِزيٌّ بِِه، َواْعَلْم أنَّ َشَ ِمْن ِشْئَت َفإِنََّك ُمَفاِرُقُه، َواْعَمْل َما ِشْئَت َفإِنََّك َمْ

ُه اْسَتْغَناُؤه َعِنِ النَّاِس»)2(. ْيِل، َوِعزَّ ِقَياُمُه بِاللَّ

)1( حسـن لغـريه: رواه الرتمذي )3549(، مـن حديث بالل، ورواه الرتمذي أيضـا )3549(، وابن خزيمة 
)1135(، من حديث أيب أمامة واللفظ له ]«صحيح الـجامع» )624([.

)2( حسن لغريه: رواه الطرباين يف «األوسط» )4278(، والـحاكم )7921(، ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» 
.])627(
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ثالثاً: قياُم اللَّيِل �شبٌب ِلَلِّ ُعَقِد ال�شيطاِن التي يعقُدها على قافيِة راأ�ِس ُكلِّ اإن�شاٍن اإذا ناَم

ُعَقٍد،  َثلَث  َناَم  ُهَو  إَِذا  أَحِدُكْم  َرْأِس  َقاِفيِة  َعَل  الشيطاُن  «َيْعِقُد   :l قاَل 
ْت  َيضُب َعَل ُكلِّ ُعْقَدٍة: َعَلْيَك َلْيٌل َطِويٌل فاْرُقْد، َفإِِن اْسَتْيَقَظ َفَذَكَر الَل َتَعاىَل اْنَحلَّ
َطّيَب  َنشيًطا  َفأْصَبَح  ُعقَدٌة،  انَحّلْت  َصلَّ  َفإِْن  ُعْقَدٌة،  اْنَحّلْت  َتَوّضَأ  َفإِْن  ُعقدٌة، 

النَّْفِس، َوإالَّ أْصَبَح َخبِيَث النَّْفِس َكْسلن»)1(.
اكريَن اللَه كثرياً رابعاً: قياُم الليِل عن�اُن االإميان، ودليُل االإح�شان، وَيجعُل �شاحبَُه من الذَّ

قاَل تعاىل: )ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک 

ڱ ڱ ڱ ں ں( ]السجدة[ وهذا هو دليل اإليامن.

وقاَل تعاىل: )چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
]الذاريات[  ڳ(  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈ 

وهذا دليل اإلحسان.

وقاَل l: «َمْن َقاَم بَِعْشِ آياِتٍ َلْ ُيْكَتْب ِمَن الَغاِفِلنَي، َوَمْن َقاَم بِِمَئِة آيٍة ُكتَِب 
ِمَن الَقانِتنِي، َوَمْن َقاَم بِأْلِف آيٍة ُكتَِب ِمَن الـُمْقْنِطِرين»)2(.

َجِيًعا  َرْكَعَتنْيِ  أَو َصلَّ  َيا،  َفَصلِّ ْيِل  اللَّ ِمَن  أْهَلُه  ُجُل  الرَّ َأْيَقَظ  l: «إَِذا  وقاَل 
اِكَرات»)3(. اِكريَِن َوالذَّ ُكتَِبا ف الذَّ

وهذا دليٌل عىل أنَّ قياَم الليِل يعُل صاحَبُه من الذاكرين اهلَل كثريًا، ولذلَك 

)1( متفق عليه: رواه البخاري )1142(، ومسلم )776(.
)2( صحيـح: رواه أبـو داود )1398(، وابـن خزيمـة )1144(، وابن حبـان )2572(، ]«صحيح الرتغيب 

والرتهيب » )639([.
)3( صحيـح: رواه أبـو داود )1309(، وابـن ماجـه )1335(، والنسـائي يف الكـربى )1310(، وابن حبان 

)2568(، ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )626([.
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ْيِل« قال سالـٌم : فَكاَن عبُد اهللِ  قاَل l: «نِْعَم الرُجُل َعْبُد اللِ َلْو َكاَن ُيَصلِّ ِمَن اللَّ
يِل إال قلياًل)1(. ابُن عمَر بعَد ذلَك ال يناُم من اللَّ

ۉ  )ۉ  ة:  الِعزَّ ربُّ  فيه  قاَل  الذي  نافِس  التَّ ميداُن  هو  هذا  واهلل!  نَعم 
ې ې ې( ]الـمطففني[.

: َرُجٌل آَتاُه الُل الُقْرآَن، َفُهَو َيُقوُم بِِه  والذي قاَل فيه l: «اَل َحَسَد إالَّ ف اْثَنَتنْيِ
َهاِر»)2(. يِل ّوالنَّ َهاِر، َوَرُجٌل آَتاُه الُل َمااًل، َفُهَو ُيْنفقُه آناَء اللَّ ْيِل َوآَناَء النَّ آَناَء اللَّ

خام�شاً: قياُم الليل جتارٌة رابحة

ها  وُكلُّ ويدعو  القرآَن  ويقرُأ  ربَُّه  يذكُر  يَل  اللَّ َيقوُم  الذي  امُلؤمَن  ألن  وذلَك 
تارٌة رابحة.

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  )ائ  تعاىل:  قــاَل 
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ( ]فاطر[.

ا  ْيِل َلَساَعًة اَل ُيَواِفُقَها َرُجٌل ُمْسِلٌم يْسَأُل الَل َتَعاىَل َخرْيً وقاَل l: «إنَّ ِف اللَّ
ْنَيا َوالِخَرة إالَّ أْعَطاُه إّياُه، َوَذلَِك ُكلَّ َلْيَلٍة»)3(. ِمْن أْمِر الدُّ

ِفَراِشِه  ِمْن  َباِرَدٍة  َلْيَلٍة  ِف  َقاَم  َرُجٌل  َرُجَلنْي:  إىَِل  َلَيْضَحُك  الَل  l: «إِنَّ  وقاَل 
َلِة، فَيُقوُل الُل عزَّ وجلَّ ِلََلئَِكتِِه:  اِفِه وِدَثاِرِه -أي: غَطائه- َفَتَوّضَأ ُثمَّ َقاَم إىَِل الصَّ َوِلَ
َل َعْبِدي َهَذا َعَل َما َصَنَع؟ َفَيُقوُلوَن: َربَّنا! َرَجاَء َما ِعْنَدَك، َوَشَفَقًة ِمَّا ِعْنَدَك،  َما َحَ

اُف»)4(. ْنُتُه ِمَّا َيَ َفَيُقوُل: َفإيِنِّ َقْد َأْعَطْيُتُه َما َرَجا، َوأمَّ

)1( متفق عليه: رواه البخاري )1121، 1122 (، ومسلم )2479(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )7529(، ومسلم )815(.

)3( صحيح: رواه مسلم )757(.
)4( صحيـح لغـريه: رواه الطـرباين يف الكبـري )8532(، من حديث ابن مسـعود موقوفـًا ]«صحيح الرتغيب 

والرتهيب» )630([.
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�شاد�شاً: قياُم الليِل �شبٌب للنجاِة من الفنت

فعن أمِّ سلمَة زوِج النَّبيِّ l قاَلت: استيقَظ رسوُل اهللِ l ليلًة فِزعًا يقول: 
ُأْنِزَل ِمَن اْلِفَتِن، َمْن ُيوِقُظ َصَواِحَب  َزائِِن َوَماَذا  َأْنَزَل الُل ِمَن اْلَ «ُسْبَحاَن اللِ! َماَذا 

ْنَيا َعاِرَيٌة ِف الِخَرِة )1(. نَي، ُربَّ َكاِسَيٍة ِف الدُّ ُجَراِت -ُيِريُد َأْزَواَجُه- لَِكْي ُيَصلِّ اْلُ
�شابعاً: قياُم الليِل �شبٌب ملغفرِة الذن�ِب وتكفرِي ال�شيّئات

قاَل l: «َمْن َقاَم َرَمضان إيَمًنا َواْحتَِساًبا ُغفَر َلُه َما َتَقّدَم ِمْن َذْنبِِه»)2(.

َم ِمْن َذْنبِِه»)3(. وقاَل l: «َمْن َقاَم َلْيَلِة الَقْدِر إيَمًنا َواْحتَِساًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

»َوَمْكَفَرٌة  فضائِِلِه:  من   l َذَكَر  ثم  ْيِل«  اللَّ بِِقَياِم  «َعَلْيُكْم   :l وقاَل 
َئاِت»)4(. يِّ للسَّ

ثامناً: قياُم الليِل خا�شًة وال�شالُة عامًة ن�ٌر يف ال�جه، ون�ٌر يف القرب، ون�ٌر على ال�شراِط ي�َم 

القيامة

وُر عامٌّ يف الَوجِه ويف القلِب ويف الَقرِب،  َلُة ُنوٌر»)5( وهذا النُّ قاَل l: «الصَّ
اط. ويوَم القيامِة عىل الرِّ

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  قاَل تعاىل: 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ( ]الـحديد[.

وقاَل تعاىل: )ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

)1( صحيح: رواه البخاري )7069(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )37(، ومسلم )759(.

)3( صحيح: رواه البخاري )1901(.
)4( حسـن لغـريه: رواه الرتمذي )3549(، مـن حديث بالل، ورواه الرتمذي أيضـا )3549(، وابن خزيمة 

)1135(، من حديث أيب أمامة واللفظ له ]«صحيح الـجامع» )624([.
)5( صحيح: رواه مسلم )223(.
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ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ( ]التحريم[.
تا�شعاً: قياُم الليِل �شبٌب لدخ�ِل الـجنة.

)ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ِة:  الـَجنَّ أهِل  تعاىل يف وصِف  قاَل   •
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې(ماذا يطلبون من رهبم يف صالتم وقيامهم؟ )ې ې ې ى ى 
)ۓ  اهلل هلم:  أعدَّ  فامذا  ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ( ]الفرقان[ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ( ]الفرقان[.
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  )چ  تعاىل:  وقاَل   •
ڳ(  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

]الذاريات[.

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  )گ  تعاىل:  وقاَل   •
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې( ]السجدة[.

َعاَم، َوِصلوا األْرَحاَم،  َلَم، َوَأْطِعُموا الطَّ ا الّناُس! َأْفُشوا السَّ َ وقاَل l: «يا أهيُّ
َة بَِسَلٍم»)1(. ْيِل َوالنَّاُس نَِياٌم، َتْدُخُلوا الـَجنَّ وا بِاللَّ َوَصلُّ

ِمْن  َوَباِطُنَها  َباِطنَِها،  ِمْن  َظاِهُرَها  ُيرى  ُغَرًفا  ِة  الـَجنَّ ِف  «إنَّ   :l وقاَل 
َوَصلَّ  َياَم،  الصِّ َوَتاَبَع  الَكَلَم،  َوَأاَلَن  َعاَم  الطَّ أْطَعَم  ِلَْن  َتَعاىَل  الُل  ها  َأَعدَّ َظاِهِرُها، 

ْيِل َوالنَّاُس نَِياٌم»)2(. بِاللَّ

)1( صحيـح: رواه الرتمـذي )2485(، وابـن ماجـه )3251(، وأمحـد )451/5(، وعبد بـن محيد )496(، 
واللفظ البن ماجه ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )616([.

)2( صحيـح لغـريه: رواه أمحد )343/5(، وابن حبان )509(، وابن خزيمة )2137(، والطرباين يف «مسـند 
الشاميني» )2873(، ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )618([.
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تب�شرُيه l للمنفقني والـمت�شدقني

 

يف رم�شاَن ويف غري رم�شاَن ب�شعادة الدنيا واالآخرة
ڻ  ڻ  ں  ں  )ڱ  كتابِه:  يف  وجلَّ  عزَّ  اهلُل  يقوُل  اللِ!  عباَد 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ 
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ېې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

]الـمنافقون[. ۆئ(  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  )ڤ   :l لرسولِه  سبحاَنه  ويقوُل 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ 

ڇ( ]األحزاب[.
اهلُل تعاىل- مَع موعظٍة جديدٍة من سلسلِة  اليوِم -إْن شاَء  موعُدنا يف هذا 
دروٌس   ... القرآن  َقصِص  من  والـمرجاُن  ؤلُؤ  اللُّ بعنوان:  التي  الـمواعِظ 
ما  أتدروَن   ،l ٍد  حممَّ وحبيبِنا  نبيِّنا  ِة  قصَّ عن  فيها  ُم  َنتكلَّ والتي  وِعرٌب  وِعظاٌت 

هي يا عباَد اهلل؟

ريِة  ُة التي سَنقِطُفها -إن شاَء الُل تعاىل- من دراستِنا للسِّ إهنا: البِشاراُت النَّبويَّ
قنَي ف رمضاَن وغرِي رمضاَن  ِة الَعِطرِة أال وهي: َتبشريُه l للُمنفِقنَي واُلتصدِّ النَّبويَّ

نيا والخرة. بسعادِة الدُّ

أمة اإلسلم! الـمُل فتنٌة
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ہ(  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  )ڱ  تعاىل:  قاَل   •
]التغابن[.

تِي الـَمُل»)1(. ٍة ِفْتَنًة َوِفْتَنُة ُأمَّ l: «إِنَّ لُِكلَّ ُأمَّ • وقاَل 

ا )أي: شديًدا(  • واإلنساُن بطبيعته ُيبُّ الـامَل ُحًبا مَجًّ

قاَل تعاىل: )ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ( ]الفجر[.

وقاَل تعاىل يف وصِف اإلنسان: )ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ( ]العاديات[.
• والنا�ُس مع الـمال فريقان:

وا حقَّ  • فريٌق َعِلموا أن الـامَل الذي بأيدهيم هو ماُل اهللِ، فاتقوا اهلَل فيه، وأدَّ
ًا وعالنية، فَوَصلوا بامهِلم  قوا من هذا الـامِل ليَل وهناَر، رِسّ اهللِ فيه، وأنفقوا وتصدَّ

نيا واآلخرة. لوا عىل رضا اهللِ، وسعادِة الدُّ إىل أفضِل الـمنازِل، وحَتصَّ

هبذا  اهلَل  وعَصوا  ورابوا  فَبِخلوا  فيه،  اهلَل  َيتَّقوا  فلم  بالـامِل  افتتنوا  وفريٌق   •
يف  وَشقوا  اهلل،  َسخِط  عىل  لوا  وحَتصَّ الـمنازِل،  أخبِث  إىل  بامهلم  فوصلوا  الـامِل، 

ليُل عىل ذلك: نيا واآلخرِة، والدَّ الدُّ

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  )ۈ  تعاىل:  قاَل   •
]البقرة[  ەئ(  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

وهذا هو الفريق الفائز.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  • وقاَل تعاىل: 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
)1( صحيـح: رواه الرتمـذي )2336(، وأمحـد )160/4(، وابـن حبـان )3223(، والـحاكـم )7896(، 

]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )3253([.
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ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ک( ]البقرة[ وهذا هو الفريُق الـخارس.

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  )ڳ  تعاىل:  وقاَل 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ( ]الروم[ وهذا هو الفريُق الفائز.

ۇ(  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  )ھ  تعاىل:  وقــاَل 
]الروم:39[ وهذا هو الفريق الـخارس.

]الروم[  ې(  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  )ۆ   •
وهذا هو الفريق الفائز.

ائِيَل:  • وعن أيب هريرَة m أنه َسِمَع النبيَّ l يقول: «إِنَّ َثَلَثًة ِف َبنِي إِْسَ
َأْبَرَص َوَأْقَرَع َوَأْعَمى، َفَأَراَد الل َأْن َيْبَتِلَيُهْم َفَبَعَث إَِلْيِهْم َمَلكًا َفَأَتى اأَلْبَرَص َفَقاَل: 
ٍء َأَحبُّ إَِلْيَك؟ َقاَل: َلْوٌن َحَسٌن، َوِجْلٌد َحَسٌن، َوَيْذَهُب َعنِّي الَِّذي َقْد َقذَريِن  َأيُّ َشْ
النَّاُس؛ َقاَل: َفَمَسَحُه َفَذَهَب َعْنُه َقَذُرُه َوُأْعِطَي َلْوًنا َحَسًنا َوِجْلًدا َحَسًنا. فَقاَل: َفَأيُّ 
اَء َفَقاَل َباَرَك  اْلَاِل َأَحبُّ إَِلْيَك؟ َقاَل: اإِلبُِل -َأْو َقاَل اْلَبَقُر- َقاَل: َفُأْعِطَي َناَقًة ُعَشَ

الُل َلَك ِفيَها. 
َعنِّي  َوَيْذَهُب  َحَسٌن،  َشْعٌر  َقاَل:  إَِلْيَك؟  َأَحبُّ  َشٍء  َأيُّ  َفَقاَل:  اأَلْقَرَع  َفَأَتى 
ـِي النَّاُس؛ َفَمَسَحُه َفَذَهَب َعْنُه، َوُأْعِطَي َشَعًرا َحَسًنا. َقاَل: َفَأيُّ اْلَاِل  َهَذا الَِّذي َقِذَرن

َأَحبُّ إَِلْيَك؟ َقاَل اْلَبَقُر. َفُأْعِطَي َبَقَرًة َحاِمًل، وَقاَل: َباَرَك الُل َلَك ِفيَها.

ي َفُأْبِصَ بِِه  ٍء َأَحبُّ إَِلْيَك؟ َقاَل: َأْن َيُردَّ الل إَِلَّ َبَصِ َفَأَتى اأَلْعَمى َفَقاَل: َأيُّ َشْ
ُه. َقاَل: َفَأيُّ اْلَاِل َأَحبُّ إَِلْيَك؟ َقاَل: اْلَغَنُم، َفُأْعِطَى  النَّاَس َفَمَسَحُه َفَردَّ الُل إَِلْيِه َبَصَ
َد َهَذا َفَكاَن ِلََذا َواٍد ِمَن اإِلبِِل َوِلََذا َواٍد ِمَن اْلَبَقِر َوِلََذا  َشاًة َوالًِدا َفَأْنتَِج َهَذاِن َوَولَّ

َواٍد ِمَن اْلَغَنِم. 
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ُه َأَتى اأَلْبَرَص ِف ُصوَرتِِه َوَهْيَئتِِه َفَقاَل َرُجٌل ِمْسِكنٌي َقِد اْنَقَطَعْت  إِنَّ َقاَل: ُثمَّ 
ْوَن  ِبَ اْلَِباُل ِف َسَفِري، َفَل َبَلَغ ِلَ اْلَيْوَم إاِلَّ بِاللِ ُثمَّ بَِك َأْسَأُلَك بِالَِّذي َأْعَطاَك اللَّ
ُقوُق َكثرَِيٌة. َفَقاَل  ُغ َعَلْيِه ِف َسَفِري. َفَقاَل اْلُ َسَن َواْلَاَل َبِعرًيا َأَتَبلَّ َسَن َواْلِْلَد اْلَ اْلَ
َوِرْثُت  َم  إِنَّ َفَقاَل  الل  َفَأْعَطاَك  َفِقرًيا  النَّاُس،  َيْقَذُرَك  َأْبَرَص  َتُكْن  َأَلْ  َأْعِرُفَك  َكَأينِّ  َلُه 
َوَأَتى  َقاَل  ُكْنَت.  َما  إىَِل  الُل  َك  َ َفَصريَّ َكاِذًبا  ُكْنَت  إِْن  َفَقاَل  َكابٍِر.  َعْن  َكابًِرا  اْلَاَل  َهَذا 
اأَلْقَرَع ِف ُصوَرتِِه َفَقاَل َلُه ِمْثَل َما َقاَل ِلََذا، َوَردَّ َعَلْيِه ِمْثَل َما َردَّ َعَل َهَذا، َفَقاَل إِْن 
َك الل إىَِل َما ُكْنَت. َقاَل َوَأَتى اأَلْعَمى ِف ُصوَرتِِه َوَهْيَئتِِه َفَقاَل َرُجٌل  َ ُكْنَت َكاِذًبا َفَصريَّ
ِمْسِكنٌي َواْبُن َسبِيٍل اْنَقَطَعْت ِبَ اْلَِباُل ِف َسَفِري َفَل َبَلَغ ِلَ اْلَيْوَم إاِلَّ بِاللِ ُثمَّ بَِك، 
ا ف َسَفِري، َفَقاَل َقْد ُكْنُت َأْعَمى َفَردَّ  ُغ ِبَ َك َشاًة َأَتَبلَّ َأْسَأُلَك بِالَِّذي َردَّ َعَلْيَك َبَصَ
ي، َفُخْذ َما ِشْئَت َوَدْع َما ِشْئَت، َفَوالل! اَل َأْجَهُدَك اْلَيْوَم َشْيًئا َأَخْذَتُه للِ  الل إىَِلَّ َبَصِ
َم اْبُتِليُتْم َفَقْد َرِض الُل َعْنَك« -وهذا هو الفائز-  ، َفَقاَل َأْمِسْك َماَلَك َفإِنَّ عزَّ وجلَّ

»َوَسِخَط َعَل َصاِحَبْيَك« -وهذا هو الفريُق الـخارس)1(.

: َما َنَقَص َماُل َعْبٍد ِمْن َصَدَقٍة، َواَل ُظِلَم  l: «َثَلٌث ُأقِسُم َعَلْيِهنَّ • وقاَل 

ا، َواَل َفَتَح َعْبٌد َباَب َمْسألٍة إالَّ َفَتَح  َعْبٌد َمْظَلمًة َصرَبَ عَلْيَها إالَّ َزاَدُه الُل َعزَّ َوَجلَّ ِعزًّ
َرَزَقُه  َعْبٍد  َنَفٍر:  أَلْرَبِعِة  ْنَيا  الدُّ َم  إِنَّ َفاْحَفُظوُه،  َحِديًثا  ُثُكْم  َوُأَحدِّ َفْقٍر،  َباَب  َعَلْيِه  الُل 
ُه، َفَهَذا بَِأْفَضِل  ِ ِفيِه َحقَّ ُه، َوَيْعَلُم لِلَّ ُه، َوَيِصُل فيِه َرِحَ الُل َمااًل َوِعْلًم َفُهَو َيّتِقي ِفيِه َربَّ
َلَعِمْلُت  َمااًل  ِل  أنَّ  َلْو  يقوُل:  َمااًل،  َيْرُزْقُه  َوَلْ  ِعْلًم  َتَعاىَل  الُل  َرَزَقُه  َوَعْبٍد  الـَمَناِزِل، 
َوَلْ  َرَزَقُه الُل َمااًل،  ا َسَواٌء« -وهذا هو الفريُق الفائُز- »َوَعْبٌد  َفَأْجُرُهَ بَِعمِل ُفلٍن، 
ُه، َواَل  ُه، َوال َيِصُل ِفيِه َرِحَ َيْرُزْقُه ِعْلًم، َفُهَو يبُِط ف َمالِِه بَِغرْيِ ِعْلٍم، اَل َيّتِقي ِفيِه َربَّ
َيْعَلُم للِ ِفيِه َحّقًا، َفَهَذا بَِأْخَبِث الـَمَناِزِل، َوَعْبٌد َلْ َيْرُزقُه الُل َمااًل ِواَل ِعْلًم َفُهَو َيُقوُل: 

)1( متفق عليه: رواه البخاري )3464 (، ومسلم )2964(.
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ا ِفيِه َسَواٌء»)1(-وهذا هو  ُتُه، َفِوْزُرُهَ َلْو َكاَن ِل َماٌل َلَعِمْلُت بَِعَمِل ُفَلٍن، َقال: ِهَي نِيَّ
الفريُق الـخارس-.

رسًا  وهنارًا،  لياًل  مالِِه  من  ُق  وَيتصدَّ ُينِفُق  الذي  الفائِز  للَفريِق  أمثلٌة  وهذه 
وجهرًا، عىل الُفقراِء والـمساكنِي، ويف سبيِل اهللِ.

• هذا رسوُلنا l كاَن من أغنى النَّاِس كام قاَل تعاىل: )گ گ گ 
يِح  الرِّ من  أجوَد  رمضاَن  غرِي  ويف  رمضاَن  يف  كاَن   l ولكنه  ]الضحى[.  گ( 

الـُمرَسلة.

يقوُل ابُن عباٍس n: )كان رسوُل اهلل l أجوَد الناِس؛ وكان أجوَد ما 
ليلٍة من رمضان  يلَقاُه جربيُل يف كلِّ  يلقاُه جربيُل، وكان  يكوُن يف رمضاَن حني 
من  بالـخرِي  أجَوُد  يلقاُه   q جربيُل  حني   l اهلل  َفَلَرسوُل  القرآن،  فُيَداِرُسُه 

الـمرَسلة()2(. الريِح 

تقوُل  مااًل،  خلَفُه  َترَك  وما  نيا  الدُّ هذه  من   l اهللِ  رسوُل  َخرَج  ولذلَك 
موتِِه  عند   ،l اهلل  رسوُل  ترك  )ما   :p الـحارِث  بنُت  جويريُة  الـمؤمنني  ُأمُّ 
ا، واَل عْبًدا، وال أَمًة، وال شيًئا إال َبْغَلَتُه البيضاَء التي كاَن يركُبها،  دينارًا، وال ِدْرَهً

وساَلَحُه، وأرًضا َجَعَلَها البن الّسبيِل صدقة()3(.

ق بكلِّ مالِِه يف سبيِل اهلل، فلام قال  ديُق m الذي َتصدَّ • وهذا أبو بكٍر الصِّ

له النبيُّ l: «َما َتَركَت ألْهِلَك َيا أَبا َبْكٍر؟« قال: تَرْكُت هلم اهلَل ورسوَلُه.

ق بنصِف مالِِه يف سبيل اهللِ، فلام قاَل  • وهذا عمُر الفاروُق m الذي َتصدَّ
)1( صحيـح لغـريه: رواه الرتمذي)2325(، وابن ماجـه )4228(، وأمحـد )231/4(، والطرباين يف الكبري 

)346/22(، واللفظ ألمحد ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )16([.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )6(، ومسلم )2308(.

)3( صحيح: رواه البخاري )4461(.
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له النبيُّ l: «َما َتَرْكَت ألْهِلَك َيا ُعمُر؟!« قال: مثَلُه يا رسوَل اهللِ.

رسولِه  عىل  وجلَّ  عزَّ  اهلُل  أنزَل  عنَدما   m األنصاريُّ  طلحَة  أبو  وهذا   •
ق بأحبِّ أموالِِه إليه  l: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ( ]آل عمران:92[ تصدَّ
l: وإهّنا صدقٌة هلل تعاىل أرجو  وهو بستاٌن يسمى -َبرُيحاء- وقاَل لرسوِل اهللِ 

ها وذخَرها عند اهلل تعاىل فضْعها يا رسوَل اهلل حيُث أراك اهلل)1(. برَّ

ُق بمئٍة وثامننَي ألِف درهٍم يف يوٍم  p َتتصدَّ ُأمُّ الـمؤمننَي عائشُة  • وهذه 
واحٍد.

عىل  رمضاَن  غرِي  ويف  رمضاَن  يف  ُق  وَيتصدَّ ُينِفُق  الذي  الفائُز  الفريُق  وهذا 
تِه بام ييل: م يف كتابِه، ورسوهُلم l يف سنَّ هم رهبُّ ُ الُفقراِء والـمساكنِي ُيبشِّ

اأوالً: بزيادِة اأم�الِهم يف الدنيا، وَيدخرُّها لهم يف االآخرِة حتى ُت�شِبَح كالـجبل.

)ی  تعاىل:  قاَل  َينُقُص.  وال  دقِة  وبالصَّ َفقِة  بالنَّ يزيُد  اهللِ!  عباَد  يا  فالـامُل 
ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب( ]سبأ[.

وقاَل  َصَدَقٍة»)2(  ِمْن  َعْبٍد  َماُل  َنَقَص  َما   : َعَلْيِهنَّ ُأقِسُم  «َثَلٌث   :l ويقوُل 
َأْعِط  اللهمَّ  َأَحُدَها:  َيْنِزاَلِن، فيُقوُل  َمَلَكاِن  ِفيِه إالَّ  العَباُد  ُيْصبُِح  َيْوٍم  ِمْن  l: «َما 

ُمْنِفًقا َخَلًفا، َوَيُقوُل الَخُر: اللهمَّ َأْعِط ُمِْسًكا َتَلفًا»)3(.

وقاَل l: «قاَل الُل تعاىل: أْنِفْق َيا اْبَن آَدُم ُيْنَفْق َعَلْيَك»)4(. وقاَل l: «َمْن 
يَِّب، َفإِنَّ الَل َيْقَبُلَها بَِيِمينِِه،  َق بَِعْدِل َتَْرٍة ِمْن َكْسِب َطيٍِّب، َواَل َيْقَبُل الُل إاّل الطَّ َتَصدَّ

)1( متفق عليه: البخاري )1461(، ومسلم )998(.
)2( صحيـح لغريه: رواه الرتمذي)2325(، وابن ماجـه )4228(، وأمحد )231/4(، والطرباين يف «الكبري» 

)346/22(، واللفظ ألمحد ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )16([.
)3( متفق عليه: رواه البخاري )1442(، ومسلم )1010(.

)4( متفق عليه: رواه البخاري )5352(، ومسلم )993(.
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ُه َحتَّى َتُكوَن ِمْثَل الـَجَبِل»)1(. ُثمَّ ُيربِّيها لَِصاِحبَِها َكَم ُيَربِّ َأَحُدُكْم َفُلوَّ

كيَف ال؟ واهلُل عزَّ وجلَّ يقوُل: )ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ( ]البقرة:276[.
ُر الّنف�َس والـماَل َدقُة ُتطهِّ ثانياً: ال�شَّ

قاَل تعاىل: )ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ( ]التوبة:103[.

ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ   ( تعاىل:  وقاَل 
ڈ ڈژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ 

ڳڳ ڱ ڱ( ]الـمعارج[.
وقاَل تعاىل: )ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ( ]التغابن[.

وقاَل تعاىل: )ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ( ]الشمس[.
دقُة �شبٌب للح�ش�ِل على فالح الدنيا واالآخرة ثالثاً: ال�شَّ

ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  تعاىل: )ٱ  قاَل 
ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ( ]الـمؤمنون[.

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  )ڳ  تعاىل:  وقاَل 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ( ]الروم[.

رابعاً: ال�شدقُة ُتطفُئ غ�شَب الربِّ وُتطفُئ الـخطيئة

الُعُمِر،  ِف  َتِزيُد  ِحِم  الرَّ َوِصَلُة   ، بِّ الرَّ َغَضَب  ُتْطِفُئ   ِّ السِّ «َصَدَقُة   :l قاَل 
َعَل  َك  َأُدلُّ «َأاَل   :m ملعاٍذ   l وقاَل  الُسوِء»)2(  َمَصاِرَع  يِِقي  الـَمْعُروِف  َوِفْعُل 
ُتطِفُئ  َوالّصَدَقُة  ٌة،  ُجنَّ ْوُم  »الصَّ قال:  اهلل!  رسوَل  يا  َبىل  قلت:  «؟  الـَخرْيِ َأْبَواِب 

)1( متفق عليه: رواه البخاري )1410(، ومسلم )1014(.
)2( صحيـح: رواه الرتمذي )2616(، والنسـائي يف «الكربى» )11394(، وابن ماجه )3973(، ]«صحيح 

الـجامع» )3760([.
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اَر»)1(. الـَخِطيَئَة َكَم ُيْطِفُئ الـَمُء النَّ
خام�شاً: الـمت�شدق يف ظلِّ �شدقِتِه ي�م القيامِة

ُيْقَض  اْمِرٍئ ِف ِظلِّ َصَدقتِِه« -أي: يوم القيامة- »َحتَّى  l: «ُكلُّ  يقوُل   •
َبنْيَ النَّاِس»)2(.

�شاد�شاً: الـمت�شدق يف ظلِّ عر�س الرحمن ي�َم القيامِة

ِه« وذكر منهم:  ِظلُّ َيْوَم اَل ِظلَّ إالَّ  ِه  ِظلِّ تَعاىَل ف  الُل  ُهم  ُيِظلُّ l: «َسْبَعٌة  قاَل 
«َوَرُجٌل َتَصّدَق بَِصَدَقٍة َفَأْخَفاَها َحتَّى اَل َتْعَلَم ِشَمُلُه َما ُتْنِفُق َيِميُنُه»)3(.

�شابعاً: ال�شدقُة �شبٌب للمغفرِة واالأجر العظيم

أن  ہ(إىل  ۀ  ۀ  ڻ  )ڻ  تعاىل:  قاَل 
ۈ  )ۈ  هلم؟  اهلُل  أعدَّ  ماذا  ۓ(  )ے  ة-:  الِعزَّ -ربُّ  قاَل 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ( ]األحزاب[.
ثامناً: ال�شدقُة �شبٌب للف�ِز بالـجنة والنجاة من النار.

إىل أن  )ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ(  ِة:  قاَل تعاىل يف َوصِف أهِل الـجنَّ
ة: )ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ  الِعزَّ قاَل ربُّ 

گ( ]الـمؤمنون[.
وقاَل تعاىل أيضًا: )گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ(إىل 

ة: )ېئ ىئ ىئ ىئ ی( ]الـمعارج[. أن قاَل ربُّ الِعزَّ

)1( صحيـح: رواه أمحـد )147/4(، وابـن حبـان )3310(، وابـن خزيمـة )2431(، ]«صحيـح الرتغيب 
والرتهيب» )872([.

)2( صحيـح: رواه أمحـد )147/4(، وأبـو يعـىل )1766(، وابن خزيمـة )2431(، وابن حبـان )3310(، 
واللفظ له ]«صحيح الـجامع» )872([.

)3( متفق عليه: البخاري )1423(، ومسلم )1031(.
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)ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ  وقاَل تعاىل: 
ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ( ]الصف[. 
دقُة ُتنجي من عذاب النار. والصَّ

اٌن، َفَيْنُظُر  ُمُه الُل َلْيَس َبْيَنُه َوَبْينُه ُتْرُجَ l: «َما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد إاِلَّ َسُيَكلِّ • قاَل 
َم، وَيْنُظُر َبنْيَ َيَدْيِه  َم، َوَيْنُظُر َأْشَأَم ِمْنُه َفَل َيَرى إالَّ َما َقدَّ أْيَمَن ِمْنُه َفَل َيَرى إالَّ َما َقدَّ

َبٍة»)1(. ُقوا الّناَر َوَلْو بِِشقِّ َتَْرٍة َوَلْو بَِكِلَمٍة َطيِّ اَر تِْلَقاَء َوْجِهِه، َفاتَّ َفَل َيَرى إالَّ النَّ

اِر ِحَجاًبا؛ َوَلْو بِِشقِّ َتَْرٍة»)2(. l: «اْجَعُلوا َبْيَنُكْم َوَبنْيَ النَّ • وقاَل 

والـمساكنَي  الفقراَء  وَحَرموا  بأمواهِلم  َبِخلوا  الذين  الـخارُس  الفريُق  أما   •

تِه بام ييل: م يف كتابِه، ورسوُل اهللِ l يف سنَّ هم رهبُّ ُ كاَة فُيبشِّ ومنعوا الزَّ
�أوًل: باحِلرماِن مَن �لـمطر.

أْن  بِاللِ  َوَأُعوُذ  ِبِنَّ  اْبُتِليُتْم  إَِذا  ٌس  َخْ الـُمَهاِجِريَن!  َمْعَشَ  «َيا   :l قاَل   •

مِء، َوَلْواَل  «. وذكر منها: »َوَلْ َيْمَنُعوا َزَكاَة أْمَواِلِْم إالَّ ُمنُِعوا الَقْطَر ِمَن السَّ ُتْدرُكوهنَّ
الَبَهائُِم َلْ ُيْمَطُروا»)3(.

َكاَة؛ إاِلَّ َحَبَس الُل َعْنُهم الَقَطَر»)4(. l: «َواَل َمَنَع َقْوٌم الزَّ • وقاَل 

)1( متفق عليه: روه البخاري )7512(، ومسلم )1016(.
)2( حسن: رواه الطرباين يف الكبري )303/18(، ]«الصحيحة» )897([.

)3( صحيح: رواه ابن ماجه )4019(، والطرباين يف األوسط )4671(، والـحاكم )582/4(، ]«الصحيحة» 
.])106(

الرتغيـب  ]«صحيـح   ،)2577( والبيهقـي   ،)136/2( والـحاكـم   ،)4463( البـزار  رواه  صحيـح:   )4(
والرتهيب» )763([.
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ثانيًا: بِحرماِن �لـماِل

• قاَل تعاىل: )ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃ( ]إبراهيم[.

• وقاَل l: «َما ِمْن َيْوٍم ُيْصبُِح الِعَباُد ِفيِه إاِلَّ َمَلَكاِن َيْنِزاَلِن، َفَيُقوُل أَحُدُهْم: 

اللهمَّ أْعِط ُمْنِفًقا َخَلًفا، َوَيُقوُل الَخُر: اللهمَّ َأْعِط ُمِْسًكا َتَلًفا»)1(.

ننَِي»)2(. َكاَة؛ إالَّ اْبَتَلُهُم الُل بالسِّ l: «َما َمَنَع َقْوٌم الزَّ • وقاَل 

روا حرماَن الُفقراِء والـمساكنِي وقالوا:  ِة عنَدما قرَّ • وها هم أصحاُب الـجنَّ
َتهم )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  )چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ(؛ فحرَمهم اهلُل جنَّ

ٹ ڤڤ ڤ ڤ( ]القلم[.
ْنِك و�لَهمِّ و�لغم. ثالثًا: بحياِة �ل�صَّ

)ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ(  قاَل تعاىل:   •
]الليل[.

ر�بعًا: بالعذ�ِب �لأليِم يف �لآخرة.

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  )ڍ  تعاىل:  قاَل 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ڻ( ]التوبة[.
ي ِمْنَها  ُ لنا ذلَك النَّبيُّ l فيقوُل: »َما ِمْن َصاِحِب َذَهٍب َواَل ِفّضٍة ال ُيؤدِّ ُيفسِّ
َم  َحْت َلُه َصَفائَِح ِمْن َناٍر، َفُأْحَِي َعَلْيَها ِف َناَر َجَهنَّ َها، إاِلَّ إَِذا َكاَن َيْوُم الِقَياَمِة ُصفِّ َحقَّ

)1( متفق عليه: رواه البخاري )1442(، ومسلم )1010(.
)2( صحيح لغريه: رواه الطرباين يف«األوسط» )4577(، ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )763([.
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ِسنَي  ْت ُأعيَدْت َلُه، ف َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه َخْ ا َجْنُبُه وَجبِيُنُه َوَظْهُرُه، ُكّلَم ُردَّ َفُيْكَوى ِبَ
اِر»)1(. ا إىَِل النَّ ِة َوإِمَّ ا إىَِل الـَجنَّ ى َسبِيَلُه إِمَّ َأْلَف َسَنٍة، َحتَّى ُيْقَض َبنْيَ الِعَباِد، َفرَيَ

l: «َمْن آَتاُه الُل َمااًل َفَلْم ُيّؤدِّ َزَكاَتُه، ُمثَِّل َلُه َماُلُه ُشَجاًعا َأْقَرَع،  • ويقوُل 

أَنا  َماُلُك  َأَنا  َيُقوُل:  بَِشْدَقْيِه  َيْعني  بِِلْهِزَمَتْيِه  َيْأُخُذ  ُثمَّ  الِقَياَمِة،  َيْوَم  ُقُه  ُيَطوِّ َزبِيَبَتاِن  َلُه 
َكْنُزَك!«. ثم تال l هذه اآلية: )ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب( ]آل عمران:180[)2(.
اِر»)3(. َكاِة َيْوَم الِقَيامِة ِف النَّ l: «َمانُِع الزَّ • وقاَل 

كاُة التي خُيرُجها الـمسلُم يف هنايِة رمضان: وأما زكاُة الفطِر: وهي الزَّ

1- فحكمها: واجبٌة.

تٍر  ِمن  َصاًعا  الِفطِر  َزكاَة   l اهلل  )َفَرَض رسوُل   :n ابُن عمَر  يقوُل   •
من  والَكبرِي  والّصغرِي  واألنثى،  والذكِر   ، والـحرِّ العبِد  عىل  شعرٍي  من  صاًعا  أو 

الـمسلمني()4(.

غِو، وطعمٌة للمساكنِي. َفِث واللَّ 2- حكمُتها: هي ُطهرٌة للصائم من الرَّ

• يقوُل ابُن عّباٍس n: )فرَض رسوُل اهلل l زكاَة الِفطِر ُطهَرًة للّصائم 
من اللغِو والرفِث، وُطعمًة للمساكني()5(.

3- َقدُرها: صاٌع من طعاِم أهِل البلِد

)1( صحيح: رواه مسلم )987(.
)2( صحيح: رواه البخاري )1403(.

)3( صحيح: رواه الطرباين يف الـمعجم «الصغري» )935(، ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )762([.
)4( متفق عليه: رواه البخاري )1503(، ومسلم )984(، واللفظ للبخاري.

)5( صحيـح: رواه أبـو داود )1609(، وابـن ماجـه )1827(، والـحاكـم )1488(، ]«صحيـح الـجامـع» 
.])3570(
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• عن أيب سعيٍد الـُخدريِّ m قاَل: )ُكنا ُنخرُج زكاة الفطر -أي: عىل عهِد 
رسول اهلل l- صاعًا من طعاٍم أو صاعًا من شعرٍي أو صاعًا من تٍر، أو صاعًا من 

أقٍط، أو صاعًا من زبيٍب()1(.

عند  يومني  أو  بيوٍم  العيد  قبل  إخراجُها  ويوز  العيد،  صالة  قبل  وقتها:   -4
الـحاجة.

ومن  مقبولٌة،  زكاٌة  فهي  الِة  الصَّ قبَل  اها  أدَّ )فمن   :n عّباٍس  ابُن  قاَل   •
َدقات()2(. الِة فهي صدقٌة من الصَّ اها بعَد الصَّ أدَّ

)1( متفق عليه: رواه البخاري )1506(، ومسلم )985(.
)2( حسن: رواه أبو داود )1609(، ]«إرواء الغليل» )3570([.
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تب�شرُيه l للم�شتقيمني على اأمِر اللِه ب�شعادِة الدنيا واالآخرة
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  كتابِه:  يف  وجلَّ  عزَّ  اهلُل  يقوُل  اللِ!  عباَد 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ( ]فصلت[.

ويقوُل سبحاَنه: )ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ 

ۇ ۇ ۆ( ]الزمر[.

اهلُل تعاىل- مَع موعظٍة جديدٍة من سلسلِة  اليوِم -إْن شاَء  موعُدنا يف هذا 
دروٌس   ... القرآن  َقصِص  من  والـمرجاُن  ؤلُؤ  اللُّ بعنوان:  التي  الـمواعِظ 
ما  أتدروَن   ،l ٍد  حممَّ وحبيبِنا  نبيِّنا  ِة  قصَّ عن  فيها  ُم  َنتكلَّ والتي  وِعرٌب  وِعظاٌت 

هي يا عباَد اهلل؟

دراستِنا  من  تعاىل-  الُل  شاَء  -إن  سَنقِطُفها  التي  ُة  النَّبويَّ البِشاراُت  إهنا: 
نيا  ريِة النَّبويَّة الَعِطرِة أال وهي: َتبشرُيه l للُمستقيِمنَي عل أمِر اللِ بسعادِة الدُّ للسِّ

والخرة.

اعتدَل  -أي:  واسَتَقاَم  اليشُء  قاَم  يقاُل:  االعتداُل،  هي  لغًة:  االستقامُة   •
واستوى- وقيَل: االستقامُة ضدُّ االعوجاج)1(. 

• االستقامة اصطلحًا: هي سلوُك الراِط الـمستقيم، وهو الديُن القويُم 
)1( «نرضة النعيم» )303/2(.
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الظاهرِة  ها  ُكلِّ الطاعاِت  ِفعَل  ذلك  وَيشمُل  َيسًة،  وال  َيمنًة  عنه  تعويٍج  غرِي  من 
ها كذلك)1(. والباطنِة وترَك الـمنهّياِت ُكلِّ

ِك بأمِر اهللِ تعاىل ِفعاًل  وقاَل ابُن حجٍر رمَحه اهلل: )االستقامُة كنايٌة عن التَّمسُّ
وتركًا()2(.

)ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  l وللـمؤمننَي:  قاَل تعاىل لرسولِه 
ک ک گ گ گ گ ڳ( ]هود[.

• فاالستقامُة عىل أمِر اهلل هي: لزوُم العدِل بني طرِف الغلوِّ واإلفراِط وطرِف 
غياِن الذي هو جماوزُة الـحدوِد يف كلِّ يشٍء، كام  التقصرِي والتفريِط، وهي ضدُّ الطُّ

ماِت. أهّنا ضدُّ التفريِط والتَّقصرِي الذي هو ترُك الواجبات وفعُل الـُمحرَّ

ثني بأمٍر  عن سفياَن بن عبداهلل الثَّقفيِّ m قاَل: قلُت: يا رسوَل اهلل! حدِّ
َ الُل، ُثمَّ اْسَتِقْم«. ويف روايٍة قاَل l: «ُقْل: آَمْنُت  أعَتصُم بِه. فقاَل l: «ُقْل: َربِّ

بِاللِ، ُثمَّ اْسَتِقْم»)3(.

• فاالستقامُة هي سبيُل النَّجاة، وهي الَوسطّيُة يف كلِّ يشٍء، وهي باختصاٍر: 
اِط الـمستِقيم، واّتباُع  باُع الكتاِب والسنِة ومنهِج سلِف األمة، وهي سلوُك الرِّ اتِّ

سبيِل الـمؤمنني.

باالستقامِة  تأمُر  األمِة  نِة وأقواِل سلِف  الكتاِب والسُّ األدلُة يف  وقد جاَءِت 
عىل أمِر اهللِ

)1( «جامع العلوم والـحكم» )139(.
)2( «الفتح» )257/13(.

)3( صحيـح: رواه ابـن ماجـه )3972(، والنسـائي يف الكـربى )11489(، وأمحـد )413/3(، وابن حبان 
)942(، ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )2862([.
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• األدلُة من كتاِب الل:

گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  )ڈ  تعاىل:  قاَل   •
گ ڳ( ]هود[.

• وقاَل تعاىل: )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ڭ ڭ ۇ( ]الـجاثية[.
ڭ(  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  )ھ  تعاىل:  وقاَل   •

]الزخرف[.

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  )چ  تعاىل:  ــاَل  وق  •
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ( ]فصلت[.

)چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  • وقاَل تعاىل: 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ( ]األنعام[.

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  )ڤ  تعاىل:  ــاَل  وق  •
ڃ ڃ( ]النحل[.

بيِل( أي: )الـُمقتِصُد منها بنَي الُغلوِّ والتَّقصري، وذلك  قاَل جماهٌد: )َقصُد السَّ
، وكالُها من أوصاِف البِدع()1(. ُيفيُد أن الـجائَر هو الغايل أو امُلقرِّ

• األدلُة من السنة النبوية:

أْعَملُِكْم  َخرْيَ  َأنَّ  َواْعَلُموا  ُصوا،  ُتْ َوَلْن  «اْسَتِقيُموا   :l اهلِل  رسوُل  قاَل   •
اِفُظ َعَل الُوُضوِء إالَّ ُمْؤِمٌن»)2(. َلُة، َواَل ُيَ الصَّ

)1( «االعتصام» )78/1، 79(.
)2( صحيـح لغـريه: رواه ابن ماجـه )277(، وأمحـد )276/5(، والدارمي )655(، وابـن حبان )1037(، 

]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )197([.
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• وملا أراَد معاُذ بن جبٍل m سفًرا قاَل: يا رسوَل اهلل! أوِصني، قال: «اْعُبِد 
يا  قال:  فَأْحِسْن»  أَسْأَت  «إَِذا  قال:  ِزدين،  اهلل!  نبيَّ  يا  قال:  َشْيًئا»  بِِه  ْك  ُتْشِ اَل  الَل 

ْن ُخُلَقَك»)1(. رسوَل اهلل! ِزْديِن، قال: «اْسَتِقْم َوْلُتَحسِّ

«َهَذا  قال:  ثم  خطًا   l اهلل  رسوُل  لنا  )خطَّ   :m مسعوٍد  ابُن  وقاَل   •
ُبُل،  السُّ «َهِذِه  وَقاَل:  ِشاَملِِه  وَعْن  يمينِه  َعْن  خطوًطا  خّط  ثم  ُمْسَتِقيم»   ِ الل  َسبِيُل 

چ  چ  چ  )چ  وقرأ  إَِلْيِه»،  َيْدُعو  َشْيَطاٌن  َعَلْيِه  إاِلَّ  َسبِيٌل  ِمْنَها  َلْيَس 
ڇ(»)2(.

• وقاَل رجٌل: يا رسول اهلل! قل يل يف اإلسالِم قواًل ال أسأُل عنه أحدًا بعدك. 
قال: «ُقْل آَمْنُت بِاللِ ُثمَّ اْسَتِقم»)3(.

ثم  يوٍم،  ذاَت   l اهللِ  بنا رسوُل  m صىّل  بُن ساريَة  الِعرباُض  وقاَل   •
الُقلوُب،  ِمنها  وَوِجَلْت  العيوُن،  منها  َذرَفْت  بليغًة،  موعظًة  فوَعظنا  علينا،  أقبَل 
«ُأْوِصيُكْم  فقال قائٌل: يا رسول اهلل! كأهّنا موعظُة ُمودٍع، فامذا تعهُد إلينا؟ قال: 
ى  ُه َمْن َيِعْش ِمْنُكْم َبْعِدي َفَسرَيَ ا، َفإِنَّ اَعِة، َوإِْن َعْبًدا َحَبِشيًّ ْمِع َوالطَّ بَِتْقَوى اللِ َوالسَّ
ا،  ِبَ َتَّسُكوا  اِشِدين  الرَّ الـَمْهِديِّني  الـُخَلَفاِء  َوُسّنِة  تِي  بُِسنَّ َفَعَلْيُكْم  َكثرًِيا،  اْختَِلًفا 
َوُكلَّ  بِْدَعة،  َدَثٍة  ُمْ ُكلَّ  َفإِنَّ  اأُلُموِر؛  َدَثاِت  َوُمْ اُكْم  َوإِيَّ بِالنَِواِجِذ،  عليها  وا  َوَعضُّ

َبْدَعٍة َضَلَلة»)4(.

)1( حسـن: رواه الطرباين يف األوسط )8747(، وابن حبان )524(، والـحاكم )166(، ]«صحيح الرتغيب 
والرتهيب » )2654([.

)2( صحيـح لغـريه: رواه ابن ماجه )11(، والنسـائي يف الكربى )11174(، وأمحـد )465/1(، وابن حبان 
)6(، واللفظ ألمحد ]«ظالل الـجنة» )16([.

)3( صحيح: رواه مسلم )38(، بلفظ )قل آمنت باهلل فاستقم(.
)4( صحيح: رواه الرتمذي )2676(، وأبو داود )4607 (، وابن ماجه )42(، وأمحد )126/4(، وابن حبان 

)5(، ]«صحيح الرتغيب والرتهيب » )37([.
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تِي، َوَلْن  ا ِكَتاَب اللِ َوُسنَّ وا َبْعَدُهَ ْفُت ِفيُكْم َشْيَئنْيِ َلْن َتِضلُّ • وقاَل l: «َخلَّ
َقا َحتَّى َيِرَدا َعَلَّ اْلَْوض»)1(. َيَتَفرَّ

لِف الّصالـِح ف االستقامة • أقواُل السَّ

يريُد  شيئًا(  باهللِ  ُتشَك  )أال  فقاَل:  االستقامِة  عن   m ّديُق  الصِّ ُسئَِل   •
االستقامَة عىل حَمِض التَّوحيد)2(.

• وقال الفاروُق عمُر m: )االستقامُة أن تستقيَم عىل األمر والنهي، وال 
تروَغ روغاَن الثعالِب()3(.

• وقاَل عثامُن بُن عّفاَن m: )استقاموا: أخَلصوا العمَل هلل()4(.

وا الفرائض()5(. • وقاَل عيلٌّ m وابُن عّباٍس n: )استقاموا: أدَّ

• وقاَل الـحسُن: )استقاموا عىل أمِر اهللِ َفَعِمُلوا بطاَعتِِه واْجَتَنبوا معصيَته()5(.

• وقاَل ابُن مسعوٍد m: )من كان منكم ُمسَتّنًا فلَيسَتنَّ بَمن قد ماَت؛ فإِنَّ 
l كانوا أفضَل هذه األمة:  الفتنُة، أولئك أصحاُب حممٍد  ُتؤَمُن عليه  الـحيَّ ال 
وإقامِة   l نبيِّه  لُصحبِة  اهلُل  اختاَرهم  تكلًفا،  ها  وأقلَّ علاًم،  وَأْعمَقها  قلوًبا،  ها  أبرَّ
كوا بام استطعُتم من أخالِقهم  دينِه، فاعِرفوا هلم فضَلهم، واتَّبعوُهم يف أثِرهم، وَتسَّ

وِسرَيِهم، فإهنم كانوا عىل اهُلدى الـمستقيم()5(.

)1( صحيـح: رواه البـزار )8993(، والدارقطنـي )245/4(، والبيهقـي يف سـننه )114/10(، ]«صحيـح 
الـجامع» )3232([.

)2( «مدارج السالكني» )108/2(.

)3( «مدارج السالكني» )109/2(.

)4( »مدارج السالكني» )109/2(.
)5( رواه أبو نعيم يف حلية األولياء )305/1-306(، والـخطيب يف «تايل التلخيص» )371/1(، وابن عبد 

الرب يف «جامع بيان العلم وفضله» )923(.
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وال��شائُل التي تعنُي على اال�شتقامِة يف رم�شاَن ويف غرِي رم�شاَن

ال��شيلُة االأوىل: اإ�شالُح القلب

ُه، َوإَِذا  قاَل l: «َأاَل َوإِنَّ ف الـَجَسِد ُمْضَغًة، إَِذا َصَلَحْت َصَلَح الـَجَسُد ُكلُّ
ُه، َأاَل ِوِهَي الَقْلُب»)1(. َفَسَدْت َفَسَد الـَجَسُد ُكلُّ

ا  َبَ ِصرِي ُعوًدا ُعوًدا َفَأيُّ َقْلٍب ُأْشِ وقاَل l: «ُتْعَرُض اْلِفَتُن َعَل اْلُقُلوِب َكاْلَ
 ، ُنِكَت ِفيِه ُنْكَتٌة َسْوَداُء َوَأيُّ َقْلٍب َأْنَكَرَها ُنِكَت ِفيِه ُنْكَتٌة َبْيَضاُء َحتَّى َتِصرَي َعَل َقْلَبنْيِ
َأْسَوُد  َوالَخُر  َواأَلْرُض  َمَواُت  السَّ َداَمِت  َما  ِفْتَنٌة  ُه  َتُضُّ َفَل  َفا  الصَّ ِمْثِل  َأْبَيَض  َعَل 

َب ِمْن َهَواُه»)2(. ًيا اَل َيْعِرُف َمْعُروًفا َواَل ُيْنِكُر ُمْنَكًرا إاِلَّ َما ُأْشِ خِّ ا َكاْلُكوِز ُمَ ُمْرَبادًّ

قاَل ابُن رجٍب رمَحه اهلل: )أصُل االستقامِة استقامُة القلِب عىل التَّوحيد، وقد 

ِ أبو بكٍر m االستقامَة يف قولِه تعاىل: )يئ جب حب خب مب ىب يب(  فسَّ
وعىل  اهللِ  معرفِة  عىل  القلُب  استقاَم  فمتى  غريه،  إىل  َيلتِفتوا  مل  بأهنم  ]األحقاف:13[ 

ِل عليه واإلعراِض  تِه وإرادتِه ورجائِه ودعائِه والتَّوكُّ خشيتِه وإجاللِه وَمهابتِه وحَمبَّ
ها عىل طاعتِه، فإّن القلَب هو َمِلُك األعضاِء وهي  عام سواه، استقاَمت الـجوارُح ُكلُّ
جنوُده، فإذا استقاَم الـَمِلُك استقَامت جنوُده ورعاياه، وأعظُم ما ُيراعى استقامُته 

ُ عنه( )3(. ساُن فإنه ُترمجاُن الَقلِب وامُلعربِّ بعَد القلِب من الـجوارِح اللِّ
ال��شيلُة الثانية: اإم�شاُك الل�شاِن عن الـخ��ِس يف الباطل

َ الُل  ثني بأمٍر أعتصْم به. قال: «ُقْل َربِّ • جاَء رجٌل وقاَل: يا رسوَل اهلل! حدِّ
ُثمَّ اْسَتِقْم» قال: قلُت: يا رسوَل اهلل! ما أكثُر ما تاُف عيّل؟ فأخَذ بلساِن نفِسه ثم 

)1( متفق عليه: رواه البخاري )52(، ومسلم )1599(.
)2( صحيح: رواه مسلم )144(.

)3( «جامع العلوم والـحكم» )194-193(.
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قال: «َهَذا»)1(.
 :l يقوُل: يا رسوَل اهلل! ما النَّجاة؟ فقاَل l سوِل • وجاَء رجٌل إىل الرَّ

«أْمِلْك َعَلْيَك لَِساَنَك، َوْلَيَسْعَك َبْيُتَك، َواْبِك َعَل َخِطيئتَِك»)2(.
ُر الّلَساِن -أي: َتِذلُّ له  ُها ُتَكفِّ • وقاَل l: «إَِذا أْصَبَح ابُن آدَم َفإِنَّ األْعَضاَء ُكلَّ
َم َنْحُن بَِك، َفإِْن اْسَتَقْمَت اْسَتَقْمَنا َوإِْن اْعَوَجَجْت  وَتضع- َفَتُقوُل: اتِِّق الَل ِفيَنا، َفإِنَّ

اْعَوَجْجَنا»)3(.
فمن أراَد أن يستقيَم عىل طاعِة ربِّه حتى الـموِت فعليه أن ُيمِسَك لسانه عن 

الـخوِض يف الباطل؛ ألن الـخوَض يف الباطِل سبٌب لدخوِل النَّار.
حض  جض  حصمص  مس  خس  حس  جس  حخمخ  جخ  مح  جح  )مج  تعاىل:  قاَل 

خض مضحط مط مظ جع مع( ]الـمدثر[.
وعليه أن ُيمِسَك لساَنه عن الغيبة؛ ألن الغيبَة حرام.

قاَل تعاىل: )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ( ]الـحجرات[.

َتْغَتاُبوا  اَل  َقْلَبُه،  اإِليَمُن  َيْدُخِل  َوَلْ  بِِلَسانِِه  آَمَن  َمْن  َمْعَشَ  َيا   »  :l وقاَل 
بِِع الل  َيتَّ َوَمْن  َعْوَرَتُه،  بِِع الل  َيتَّ َعْوَراِتِْم  َبَع  اتَّ َمِن  ُه  َفإِنَّ َعْوَراِتِْم  بُِعوا  َتتَّ َواَل  اْلُْسِلِمنَي 

َعْوَرَتُه َيْفَضْحُه ِف َبْيتِِه»)4(.
)1( صحيح: رواه ابن ماجه )3972(، والنسائي يف الكربى )11489(، وأمحد )413/3(، وابن حبان )942(، 

]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )2862([، ورواه مسلم )38(، بلفظ )قل آمنت باهلل فاستقم(.
)2( صحيـح لغـريه: رواه الرتمـذي )2406(، وأمحـد )259/5(، والطرباين يف «مسـند الشـاميني» )253(، 

]«صحيح الرتغيب والرتهيب » )2741([.
)3( حسن: رواه الرتمذي )2407(، وأمحد )95/3(، وعبد بن محيد )979(، وأبو يعىل )1185(، ]»صحيح 

الرتغيب والرتهيب« )2871([.
)4( صحيـح: رواه أبـو داود )4880(، وأمحـد )420/4، 424(، وأبـو يعىل )7423(، مـن حديث أيب برزة 
األسـلمي، ورواه أبـو يعـىل )1675(، من حديث الـرباء، والرتمـذي )2032(، من حديـث ابن عمر، 

واللفظ أليب داود ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )2339، 2340([.
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وعليه أن ُيمِسَك لساَنه عن النَّميمِة؛ ألن النَّميمَة حرام.

قاَل تعاىل: )ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې( ]القلم[.

ٌم»)1(. ِة َنمَّ وقاَل l: «اَل َيْدُخُل الـَجنَّ

وعليه أن ُيمِسَك لساَنه عن الَكذِب؛ ألن الكذَب حرام.

َوإِنَّ  الُفُجوِر،  إىَِل  هَيِْدي  الَكِذَب  َفإِنَّ  َوالَكِذَب،  اُكْم  َوإِيَّ  ...»  :l قاَل 
ُيْكَتَب  َحتَّى  الَكِذَب  ى  وَيَتَحرَّ َيْكِذُب  ُجُل  الرُّ َيَزاُل  َوَما  اِر،  النَّ إىَِل  هَيِْدي  الُفُجوَر 

اًبا»)2(. ِعْنَد اللِ ِكذَّ
ال��شيلة الثالثة: م�شاحبُة ال�شالـحني وجمال�شُتهم.

.)3(« قاَل l: «اَل ُتَصاِحْب إالَّ ُمْؤِمًنا، َواَل َيْأُكْل َطَعاَمَك إالَّ َتِقيٌّ

الِِل»)4(. ُجُل َعَل ِديِن َخِليِلِه، َفْلَيْنُظْر َأَحُدُكْم َمْن َيَ وقاَل l: «الرَّ

الـِمْسِك  َكَحاِمِل  السوِء،  َوَجليِس  الّصالِِح  الـَجِليِس  َمَثُل  َم  «إِنَّ  :l وقاَل 
ِمْنُه  َتَِد  ا أْن  ِمْنُه، وإِمَّ َتْبَتاَع  ا أْن  ِذَيَك، وإِمَّ ُيْ ا أْن  إِمَّ َفَحاِمُل الـِمْسك  َوَناِفِخ الِكرِي، 

ا أْن َتَِد ِمْنُه ِرًيا َخبِيثًة»)5(. ِرَق ثَِياَبَك، َوإِمَّ ا أْن َيْ ِرًيا َطّيبًة، َوَناِفُخ الِكرِي إِمَّ
ال��شيلة الرابعة: االإتباُع وعدُم االبتداِع

عىل  الثَّباِت  وسائِل  أقوى  من  األمِة  سلِف  بَفهِم  نِة  والسُّ الكتاِب  باَع  اتِّ إن 
نِة وأقواِل  الكتاِب والسُّ الـموت، وقد جاَءت األدلُة يف  يِن حتى  الدِّ االستقامِة يف 

)1( صحيح: رواه مسلم )105(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )6094(، ومسلم )2607(، واللفظ ملسلم.

)3( حسن: رواه الرتمذي )2395(، وأبو يعىل )1315(، وابن حبان )554(، ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» 
.])3036(

)4( حسـن: رواه الرتمـذي )2378(، وأبـو داود )4833(، وأمحـد )303/2(، وعبـد بـن محيـد )1431(، 
]«السلسلة الصحيحة» )927([.

)5( متفق عليه: رواه البخاري )5534(، ومسلم )2628(، واللفظ له.
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باِع وَتنهى عن االبتداع. الّسلِف تأمُر باالتِّ
• االأدلُة من كتاِب الله:

گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  )ڈ  تعاىل:  قاَل 
گ ڳ( ]هود[ أمٌر باإلتباع وهنيٌّ عن االبتداع.

وقاَل تعاىل: )ۅ ۉ ۉ ې( ]األعراف[.

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڦ  تعاىل:  وقاَل 
چ چ چ( ]آل عمران[.

]الـحش:7[.  ہ(  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  )ڻ  تعاىل:  وقاَل 
ها تأمُر باالتبِّاِع وتنهى عن االبتداع. أدلٌة ُكلُّ

• االأدلُة من ال�شنة:

تِي َفَلْيَس ِمنِّي»)1(. قاَل l: «َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَّ

.)2(« وقاَل l: «َمْن أْحَدَث ِف أْمِرَنا َهَذا َما َلْيَس ِمْنُه َفُهَو ِردٌّ

.)3(« وقاَل l: «َمن َعِمَل َعَمُل َلْيَس َعَلْيِه َأْمُرَنا َفُهَو َردٌّ
• االأدلُة من اأق�ال ال�شلف:

ّديُق m: )إّنام أنا متبٌع ولسُت بمبتدٍع، فإن استقمُت  • يقوُل أبو بكٍر الصِّ
فتابعوين، وإن زغُت فقوموين()4(.

• ويقوُل ابُن عّباٍس n: )عليكُم باالستقامة واألثِر وإّياُكم والتبّدَع()5(.
)1( متفق عليه: رواه البخاري )5063(، ومسلم )1401(، واللفظ للبخاري.

)2( متفق عليه: رواه البخاري )2697 (، ومسلم )1718 (.
)3( صحيح: رواه مسلم )1718(.

)4( رواه الدينوري يف الـمجالسة )1290(.
)5( رواه ابن وضاح القرطبي يف »البدع« )54/1(.
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• ويقوُل ابُن عمَر n: )ُكلُّ بدعٍة ضاللٌة وإن رآها الناُس حسنًة()1(.

• ويقوُل ابُن مسعوٍد m: )االقتصاد يف السنة خرٌي من االجتهاد يف البدعة()2(. 
وقال أيضًا: )اتبعوا وال تبتدعوا فقد ُكفيتم()3(.

• وقاَل اإلماُم مالٌك رمَحه اهلل: )َمن ابتَدَع يف اإلسالِم بدعًة يَراها حسنًة فقد 
چ  چ  يقوُل: )چ  وجلَّ  عزَّ  اهلَل  ألن  سالة،  الرِّ خاَن   l حمّمدًا  أن  زَعم 

ڇ( ]الـامئدة:3[ فام مل يكن يومئٍذ دينًا فال يكون اليوَم دينًا()4(.
على  والـحثِّ  الـمبتدعِة،  على  واالإنكاِر  االبتداِع  ذمِّ  يف  ال�شالـِح  ال�شلِف  �شريِة  من  اأمثلٌة   •

االإتباِع والتم�شِك بال�شنة.

لُه  فقبَّ األسوِد  الـحجِر  إىل  جاَء   m الـخّطاِب  بُن  عمُر  الفاروُق  هذا   •
فقال: )إيِنِّ أعلُم أّنك َحَجٌر ال ترضُّ وال تنفُع، َولواَل أينِّ رأيُت النبيَّ l ُيقّبُلُك 

ما قّبلتك()5(.

مقاعِد  -أي  الـمقاعِد  عىل  يومًا  َقعَد   m عّفاَن  بُن  ُعثامُن  وهذا   •
قاَل  ثم   ، فَصىلَّ الِة  الصَّ إىل  قاَم  ثم  فأكلُه،  الناُر  مّسته  مما  بطعاٍم  فَدعا  الوضوِء- 
يُت  وصلَّ  ،l اهللِ  رسوِل  طعاَم  وأكلُت   ،l اهللِ  رسوُل  فَقَعَد  َقعدُت  عثامُن: 

.)6(l صالَة رسوِل اهللِ 

الُم عىل رسوِل  • وسمَع ابُن عمَر n رجاًل عطَس فقاَل: الـحمُد هللِ والسَّ
)1( رواه الاللكائي يف »شح اعتقاد أهل السنة« )126(.

)2( رواه الدارمـي )217(، والاللكائـي يف شح اعتقاد أهل السـنة )14(، وابن عبد الرب يف جامع بيان العلم 
.)320/2(

)3( رواه الطرباين يف الكبري )8770(، والاللكائي يف »شح اعتقاد أهل السنة« )104(.
)4( «االبتداع» )171(، و«السنن والـمبتدعات» )6(.

)5(  متفق عليه: رواه البخاري )1597(، ومسلم )1270(.
)6( رواه أمحد )70/1(، والطرباين يف «مسند الشاميني» )2401(.
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الُم عىل رسوِل اهللِ، وليَس هكذا  اهللِ. فقاَل له ابُن عمر: وأنا أقول: الـحمُد والسَّ
َمنا أن نقوَل: الـحمُد هللِ عىل كلِّ حاٍل)1(. َمنا رسوُل اهللِ l؛ علَّ علَّ

ذي  )من  له:  قال  ُأحرم؟  أين  من  له:  فقال  مالٍك  اإلماِم  إىل  رجٌل  وجاَء   •
ُأحِرَم من  أريد أن  جُل: إين  الرَّ فقاَل   .)l اهللِ  الـحليفة، من حيُث أحرَم رسوُل 
عليك  أخشى  فإين  تفعل،  )ال  له:  قاَل  القرِب.  عنِد  من   - النَّبويِّ -أي:  الـمسجِد 
فتنٍة  )وأيُّ  له:  فقاَل  أزيُدها.  أمياٌل  هي  إنام  هذه؟  فتنٍة  أيُّ  جل:  الرَّ فقاَل  الفتنة(. 
أعظُم من أن ترى أنك َسبقَت إىل فضيلٍة قرَّ عنها رسوُل اهللِ l؟ إين سمعُت اهلَل 

عزَّ وجلَّ يقوُل: )ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
ڳ ڳ( ]النور[)2(. 

نِة بَفهِم �شلِف االأمة( ال��شيلُة الـخام�شُة: العلُم ال�ّشرعيُّ )علُم الكتاِب وال�شُّ

عيِّ من أفضِل الوسائِل التي ُتعنُي عىل االستقامِة، قاَل  إن طلَب العلِم الشَّ
يورُث  عيَّ  الشَّ العلَم  إن  ]فاطر:28[.  ۉ(  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  )ۋ  تعاىل: 

الـخشيَة، والـخشيُة تدفُع صاحَبها إىل االستقامِة عىل ديِن اهلل.

ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  )ې  تعاىل:  قاَل 
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ( ]الزمر[.

وقاَل تعاىل: )ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ جب 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ختٱ  حت  جت  يب  ىب  خبمب  حب 

پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ( ]الـمؤمنون[.
عيُّ يدفُع صاحَبه إىل االستقامِة عىل أمِر اهللِ حتى الـموت، فال  فالعلُم الشَّ

)1( رواه الرتمذي )2738(، والـحاكم )295/4(.
)2( رواه أبو نعيم يف الـحلية )326/6(.
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نًا يف األمثلِة اآلتية: َينحِرُف بَشَهواٍت وال ُشبهاٍت عن استقامتِه، وَيظهُر ذلك بيِّ

هَواِت )فتنِة الـامل( • أهُل العلم أماَم فتنِة الشَّ

بل  َيفتِتنوا  ومل  دينِهم  عىل  العلِم  أهُل  َثبَت  قاروَن  بامِل  الّناُس  افتتَن  عندما 
قاَل تعاىل عن هؤالء: )ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  َنصُحوا غرَيهم. 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ( ]القصص[.
بهاِت )فتنُة الـخوارج( • أهُل العلِم وفتنُة الشُّ

بهاُت فَيعرُضها  بهاُت فَيفتتُِن هبا، والعامِلُ َتعِرُض له الشُّ الـجاهُل َتعِرُض له الشُّ
نِة وَفهِم سلِف األّمة، فال َيفتتُن هبا، وهذا ما َحَدَث بنَي ابِن عّباٍس  عىل الكتاِب والسُّ
ّنِة فرجَع  n يف ُمناظرتِه مع الـخوارج، حيُث عرَض شبهاِتم عىل الكتاِب والسَّ

ألفاِن منهم عن ضالهِلم.

عن  اإلنساُن  َينحِرُف  وبالـَجهِل  نوٍر،  عىل  ربِّه  إىل  الـمسلُم  َيسرُي  فبالعلِم 
بَسبِب  إهلًا  هلم  يعَل  أن  نبيِّهم  من  طَلبوا   q موسى  قوُم  فهاهم  االستقامِة، 

جهِلهم.

قاَل تعاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ( ]األعراف[.

تعاىل:  قال  اللواِط  فاحشِة  يف  بجهلهم  وقعوا   q لوٍط  قوُم  وأولئَك 
ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  )ٴۇ 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ( ]النمل[.
هم  ُ أمة اإلسلم! الـمستقيموَن عىل أمِر اهللِ يف رمضاَن ويف غرِي رمضاَن ُيبشِّ

تِه بام ييل: م يف كتابِه، ورسوهُلم l يف ُسنَّ رهبُّ
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اأوالً: بالثَّباِت على الدِّين.

قال  أثمر، ولذلَك عنَدما  َنبَت  َنَبَت، ومن  َثَبَت  َثَبَت، ومن  استقاَم  ألن من 
ثني بأمٍر أعتصْم به، قاَل له l: «ُقْل  l: يا رسوَل اهلل! حدِّ الرجُل لرسوِل اهللِ 

َ الُل ُثمَّ اْسَتِقم»)1(. ّربِّ
نيا واالآخرة ثانياً: بالـحياِة الطيِّبة يف الدُّ

)ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ( ]الـجن[ أي: لو  قاَل تعاىل: 
نيا  ٍد l باإليامِن والعمِل الّصالـِح ألحَييناهم يف هذه الدُّ استقاموا عىل طريقِة حممَّ

حياًة طيِّبًة.

گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  )ڈ  تعاىل:  قاَل 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ( ]النحل[.

ثالثاً: بالُب�شرى الطّيبِة عنَد الـم�ت

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  ــعــاىل:  ت قـــاَل 
)ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  الـموت-  -أي: عند  ڀ( 

ٿ ٿ ٿ( ]فصلت[.
ه ي�َم ال ظلَّ اإال ظلُُّه رابعاً: ُيظلُّهم اللُه يف ظلِّ عر�شِ

ُه: اإِلَماُم الَعاِدل» -أي:  ِه َيْوَم اَل ِظلَّ إاِلَّ ِظلُّ ُهم الُل ف ِظلِّ قاَل l: «َسْبَعٌة ُيِظلُّ
استقاَم عىل عدلِه حتى الـموت- «َوَشابٌّ َنَشَأ بِِعَباَدِة الل» -أي: استقاَم عىل عبادِة 
حمبِة  عىل  استقاَم  -أي:  الـَمَساِجِد»  ِف  ُمَعّلٌق  َقْلُبُه  «َوَرُجٌل  الـموت-  حتى  ربِّه 
ا  الـمساجِد والـمحافظِة عىل الصالِة فيها يف مجاعٍة حتى الـموت- «َوَرُجلِن َتابَّ
)1( صحيـح: رواه ابـن ماجـه )3972(، والنسـائي يف الكـربى )11489(، وأمحـد )413/3(، وابن حبان 

)942(، ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )2862([.
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َقا َعَلْيِه» -أي: استقاما عىل الـحبِّ يف اهللِ حتى الـموت-  ِف اللِ اْجَتَمَعا َعَلْيِه َوَتَفرَّ
عىل  استقاَم  -أي:  الَل»  َأَخاُف  إيِنِّ  فقاَل:  َوَجاٍل  َمْنِصٍب  َذاَت  امَرأٌة  َدَعْتُه  «َوَرُجٌل 
َتْعَلُم  اَل  حتى  َفَأْخَفاَها  بَِصَدَقٍة  َق  َتَصدَّ »َوَرُجٌل  الـموت-  حتى  اهللِ  من  الـخوِف 
ِشَمُلُه َما ُتْنِفُق َيِميُنه« أي: استقاَم عىل اإلخالِص حتى الـموت- »َوَرُجٌل َذَكَر الَل 

َخالًِيا َفَفاَضْت َعْيَناُه« -أي: استقاَم عىل ذكِر اهللِ وخشيتِه حتى الـموت-)1(.
خام�شا: يب�شرهم بالـجنة

ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  )يئ  تعاىل:  قــاَل 
يت جثمث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ( ]األحقاف[.

ه  وهذه هي االستقامُة عىل أمِر اهللِ يف رمضاَن ويف غرِي رمضان، وهذا ما أعدَّ
ُع  اهلُل للُمستقيِمنَي عىل أمِر اهلل يف رمضاَن ويف غرِي رمضان، وها نحُن بعَد أياٍم ُنودِّ
يا  أقوُل:  النَِّصيَحة»  يُن  «الدِّ  :l قولِه  من  وانطالقًا  رمضان،  ُعنا  وُيودِّ رمضان، 

معش الـمسلمني! احَذروا موانَع االستقامِة وهي:
اأوالً: ف�شاُد القلب

ه، فَينحِرُف صاحُبُه عن االستقامة. ألنه إذا َفَسَد القلُب َفَسَد الـجسُد كلُّ
ثانياً: ف�شاُد اللِّ�شان

اعَوجَّ  األعضاُء  َجت  اعوَّ وإذا  األعضاء،  ِت  جَّ اعوَّ اللِّساُن  َفَسَد  إذا  ألنه 
اإلنساُن عن االستقامة.

�ء ثالثاً: قريُن ال�شُّ

وِء منعوه من  احَب ساحٌب، فإذا صاحَب اإلنساُن قرناَء السُّ وذلَك ألن الصَّ
االستقامِة.

)1( متفق عليه: رواه البخاري )660(، ومسلم )1031(.
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ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  )ڳ  تعاىل:  قــاَل 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ( ]الفرقان[.
وقاَل تعاىل: )ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( ]الزخرف[.
رابعاً: اله�ى

ألن اهلوى َيمنُع صاحَبُه من االستقامِة عىل أمر اهللِ.

قاَل تعاىل: )حئ مئ ىئ يئ جب حب خب( ]ص:26[ وقاَل تعاىل: )ې 
ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ( ]القصص:50[.

خام�شاً: ال�شيطان

يطاُن َيُصدُّ اإلنساَن عن االستقامة عىل أمِر اهللِ الشَّ

ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  )چ  تعاىل:  قاَل 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ( ]األعراف[.

�شاد�شاً: دعاة ال�شاللة

رًا  دعاُة الضاللِة َيمنعوَن الـُمسلمنَي من االستقامِة عىل أمِر اهللِ؛ قاَل l حُمذِّ
ْم إَِلْيَها َقَذُفوُه ِفيَها» قاَل حذيفُة: يا رسوَل  منهم: «ُدَعاٌة َعَل أْبَواِب َجَهنَّم، َمْن أَجاَبُ
بَِأْلِسَنتَِنا» قلت: فام تأمُرين إن  ُموَن  َوَيَتَكلَّ َجْلَدتَِنا،  ِمْن  «ُهْم  لنا. فقال:  اهلل! ِصفهم 
اَعَة الـُمْسِلمنَي وإَِماَمُهم» قلت: فإن مل يكن هلم مجاعٌة  أدرَكني ذلك؟ قاَل: «َتْلَزُم َجَ
َها، َوَلْو َأْن َتَعضَّ بِأْصِل َشَجَرٍة َحتَّى ُيْدُرَكَك  وال إماٌم؟ قال: «َفاْعَتِزْل تِْلَك الِفَرق ُكلَّ
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الـَمْوُت َوَأْنَت َعَل َذلَِك» )1(.
�شابعاً: الكفار

اهللِ،  سبيل  عن  الناَس  وا  لَيُصدُّ والنهار؛  يِل  باللَّ أمواهَلم  ُينفقوَن  الكّفاُر 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  )ڃ  تعاىل:  قاَل  االستقامة،  وعن 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

ڑ ک( ]األنفال[.

)1( متفق عليه: رواه البخاري )3606(، ومسلم )1847(، واللفظ له.
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تب�شرُيه l للمحافظني على ال�شالة يف الـم�شاجد ب�شعادة الدنيا واالآخرة
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  )ڀ  كتابِه:  يف  وجلَّ  عزَّ  اهلُل  يقوُل  اللِ!  عباَد 
ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڄڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ 

ڇ ڇ ڇ( ]األحزاب[.
موعُدنا يف هذا اليوِم -إن شاَء اهلُل تعاىل- مع َموعظٍة جديدٍة من سلسلِة 
دروٌس   ... القرآن  َقصِص  من  واَلرجاُن  ؤلُؤ  اللُّ بعنوان:  التي  الـمواعِظ 
ما  أتدروَن   ،l ٍد  نبيِّنا وحبيبِنا حممَّ ِة  فيها عن قصَّ ُم  َنتكلَّ والتي  وعظاٌت وعرٌب 

هي يا عباَد اهلل؟

ريِة  إهنا: البِشاراُت النَّبوّيُة التي سَنقِطُفها -إن شاَء الُل تعاىل- من دراستِنا للسِّ
ِة الَعِطرِة أال وهي: َتبشرُيه l للُمحافظنَي عل الّصلِة ف الـمساجِد بَسعادِة  النَّبويَّ

نيا والخرة. الدُّ

هادَتنِي قاَل l: «ُبنَِي  كُن الّثاين من أركاِن اإلسالِم بعَد الشَّ الُة هي الرُّ • الصَّ
َلِة،  َوإَِقاِم الصَّ ًدا َرُسوُل اللِ،  مَّ ُمَ َوَأنَّ  إاِلَّ الل،  إَِلَه  اَل  َأْن  َشَهاَدِة  ٍس  َخْ َعَل  اإِلْسَلُم 

، َوَصْوِم َرَمَضاَن»)1(. جِّ َكاِة َواْلَ َوإِيَتاِء الزَّ

األمِر  «َرأُس   :l قاَل  به.  إال  يقوُم  ال  الذي  الديِن  عموُد  هي  الُة  الصَّ  •
لُة، َوِذْرَوُة َسَناِمِه الـِجَهاُد ِف سبيِل اللِ»)2(. اإلسلُم، َوَعُموُدُه الصَّ

)1( متفق عليه: رواه البخاري )8(، ومسلم )16(، واللفظ للبخاري.
)2( صحيح لغريه: رواه الرتمذي )2866(، والنسائي يف «الكربى» )11394(، وأمحد )231/5(، ]«صحيح 

الرتغيب والرتهيب» )2866([.
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َما  ُل  l: «َأوَّ قاَل  القيامِة.  يوَم  العبُد  عليه  ُياَسُب  ما  أوُل  هي  الُة  الصَّ  •
اَسُب بِِه الَعْبُد َيْوَم الِقَياَمِة الّصلُة، َفإِْن َصَلَحْت َصَلَح َسائُر َعَمِلِه، َوإِْن َفَسَدْت  ُيَ

َفَسَد َسائُر َعَمِلِه»)1(.

الُة كاَنت قرَة عنِي النَّبيِّ l يف حياتِه؛ فآخُر ما وصَّ بِه l عنَد موتِه  • الصَّ
َلِة»)2(.  يُب، َوُجِعَلْت ُقّرُة َعْينِي ِف الصَّ قال l: «ُحبَِّب إَِلَّ من دنياكم: النَِّساُء والطِّ

لَة، َوَما َمَلَكْت أْيَمُنُكْم»)3(. لَة، الصَّ وقال l وهو يفارُق الدنيا: »الصَّ

الفرائِض  أكثُر  العباداِت، وهي  اهلُل عىل عبادِه من  الُة أوُل ما أوجَب  • الصَّ
بأيِّ  ِف  الـمكلَّ َتسقُط عن  التي ال  الوحيدُة  العبادُة  الكريم، وهي  القرآن  ذكرًا يف 

حاٍل من األحواِل إال إذا فقَد عقلُه أو خرَجت رُوُحه.

عباَد الل! والصالُة ال يافُظ عليها يف الـمساجِد إال الرجاُل. قال تعاىل: )مئ 
ٻ  يتٱ  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ( ]النور[.
َعىَل  َفْلُيَحاِفْظ  ُمْسِلاًم  َغًدا  َيْلَقى اهلل  َأْن  ُه  رَسَّ )َمْن   :m ابُن مسعوٍد  ويقوُل 
اَدى  ُجُل ُيْؤَتى بِِه هُيَ ( إىل أن قال: )َوَلَقْد َكاَن الرَّ َلَواِت َحْيُث ُيَناَدى هِبِنَّ َهُؤاَلِء الصَّ

.)4() فِّ ُجَلنْيِ َحتَّى ُيَقاَم يِف الصَّ َبنْيَ الرَّ

)1( صحيح لغريه: هبذا اللفظ رواه الطرباين يف «األوسط» )1859(، ]«السلسلة الصحيحة» )1358([.
)2( صحيح: رواه النسـائي )61/7 (، وأمحد )285/3(، وأبو يعىل )3530(، والبزار )6879(، ]«صحيح 

الـجامع» )3124([.
)3( صحيح لغريه: رواه النسائي يف «الكربى» )7094(، وابن ماجه )2697(، وأمحد )117/3(، من حديث 
أنس، ورواه النسائي يف الكربى )7098(، وابن ماجه )1625(، وأمحد )290/6(، من حديث أم سلمة 

]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )2285([.
)4( صحيح: رواه مسلم )654(.
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اَل ِظلَّ إالَّ  َيْوَم  ِه  ِظلِّ ِف  الُل  ُهُم  ُيِظلُّ l يقوُل: »َسْبَعٌة  ورسوُلنا  ال؟  كيَف   •

ٌق بِالـَمَساِجِد»)1(. ِه» وذكر منهم: «َوَرُجٌل َقْلُبُه َمَعلَّ ِظلُّ

ُف عنها يف الـمساجِد إال ثالثة: • والصالُة ال يَتخلَّ

األول: الـمعذوُر

َداَء َفَلْم َيْأتِِه َفَل َصَلَة َلُه إالَّ ِمْن ُعْذٍر»)2(. قاَل l: «َمْن َسِمَع النَّ

النساِء، فالـمرأُة وإن  الـمسجِد ال تُب عىل  النساُء؛ ألنَّ الصالة يف  الثاين: 
جاَز هلا الـخروُج إىل الـمسجِد إال أنَّ صالَتا يف بيتِها أفضُل.

ْيٍد الساعدّيِة أهنا جاَءْت إىل رسول اهللِ l فقالت: يا رسوَل اهللِ!  فعن أمِّ مُحَ
َلَة َمعي، َوَصَلُتِك  إين أحبُّ الصالة َمَعك. فقاَل l: «َقْد َعِلْمُت َأنَِّك ُتِبِّنَي الصَّ
من  َلِك  َخرْيٌ  ُحْجَرتَِك  ف  وَصَلُتِك  ُحجَرتِِك،  ف  َصَلتِِك  ِمَن  لك  َخرْيٌ  َبْيتِِك  ِف 
َقْوِمِك،  َمْسِجِد  ف  َصَلتِِك  ِمْن  َلِك  َخرْيٌ  َداِرِك  ف  َوَصَلُتِك  َداِرِك،  ف  َصَلتِِك 

وَصَلُتِك ف َمْسِجِد َقْوِمِك َخرْيٌ َلِك ِمْن َصَلتِِك ف َمْسِجِدي»)3(.

الثالُث: الـمنافُق

الَة التي يراُه  فالـمناِفُق يصيل للّناِس، وال ُيصيلِّ هلل، ولذلَك تراُه يصيلِّ الصَّ
ُف عن صالِة الفجِر والعشاء. وال يأت إىل الصالة إال  فيها النَّاُس يف النَّهار، وَيتخلَّ

وهو كسالٌن متثاقٌل.

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  )ڃ  تعاىل:  قاَل 

)1( متفق عليه: رواه البخاري )660(، ومسلم )1031(.
)2( صحيـح: رواه ابـن ماجـه )793(، وابـن حبـان )2064(، والـحاكـم )894(، ]«صحيـح الرتغيـب 

والرتهيب» )426([.
)3( حسـن لغريه: رواه أمحـد )371/6(، وابن خزيمة )1689(، وابن حبـان )2217(، ]«صحيح الرتغيب 

والرتهيب» )340([.
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ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ( ]النساء[.
وقاَل l: «إِنَّ أْثَقَل َصَلٍة َعَل الـُمَناِفِقنَي َصَلُة الِعَشاِء، َوَصَلُة الَفْجِر»)1(.

الِة يف  ويقوُل ابُن مسعوٍد m: )ولقد َرأْيُتنا وما يتخلُف عنها( -أي: الصَّ
الـمسجِد- )إال منافٌق َمْعلوُم النفاِق()2(.

جاِل إاّل ِمْن ُعْذٍر، واألدلُة  • وصالُة الـجامعِة يف الـمسجِد فرُض عنٍي عىل الرِّ
عىل ذلك من الكتاِب والسنِة، هي:

أواًل: أمَر اهلُل بالـمحافظِة عىل الصالِة حيُث ُينادي هبنَّ -أي يف الـمساجد-.

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  قاَل 
پ( ]البقرة[.

وقاَل تعاىل: )ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ( ]البقرة[.

َلةِ؟« قال: نعم. قال: »فَأِجْب»)3(. َداَء بِالصَّ وقاَل l لألعمى: »َهْل َتْسَمُع النِّ

 :l الـمتخلفني عن الـجامعِة بالعقاِب الشديد. قاَل l َد الرسوُل ثانيًا: وقد تَوعَّ
َ بِالنَّاِس ُثمَّ اْنَطِلَق َمِعي  َلِة َفُتَقاَم ُثمَّ آُمَر َرُجًل َفُيَصلِّ ْمُت َأْن آُمَر بِالصَّ «َوَلَقْد َهَ
َعَلْيِهْم  َق  َفُأَحرِّ َلَة  الصَّ َيْشَهُدوَن  اَل  َقْوٍم  إىَِل  َحَطٍب،  ِمْن  ُحَزٌم  َمَعُهْم  بِِرَجاٍل 

اِر»)4(. ْم بِالنَّ ُبُيوَتُ

ص l لألعمى أن يصيل يف بيته. فعن أيب هريرة m قال: أَتى النَّبيَّ  ثالثًا: مل ُيَرخِّ
l َرُجٌل أْعَمى، فقال: يا رسوَل اهلل! إّنه ليَس يل َقائٌد يقودين إىل الـمسجد، 

)1( متفق عليه: رواه البخاري )657(، ومسلم )651(، واللفظ له.
)2( صحيح: رواه مسلم )654(.
)3( صحيح: رواه مسلم )653(.

)4( متفق عليه: رواه البخاري )2420 (، ومسلم )651 (، واللفظ له.
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َص له فيصيل يف بيته، فرخص له، فلام َوىل دعاُه  فسأَل رسوُل اهلل l أن ُيَرخِّ
َلِة« فقال: نعم، قال: »َفَأِجْب»)1(. َداَء بِالصَّ فقال: »َهْل َتْسَمُع النِّ

َلُة إاِلَّ َقِد اْسَتْحَوَذ  رابعًا: وقاَل l: «َما ِمْن َثَلَثٍة ِف َقْرَيٍة َواَل َبْدٍو اَل ُتَقاُم ِفيِهُم الصَّ
ْئُب من الَغَنِم اْلَقاِصَيَة»)2(. َم َيْأُكُل الذِّ َمَعِة َفإِنَّ ْيَطاُن، َفَعَلْيُكْم بِاْلَ َعَلْيِهُم الشَّ

َداَء َفْلم ُيِْب َفَل َصَلَة َلُه إالَّ ِمْن ُعْذٍر»)3(. خامسًا: وقاَل l: «َمْن َسِمَع النِّ

َفْلُيَحاِفْظ َعىَل  َيْلَقى اهلُل َغًدا ُمْسِلاًم  َأْن  ُه  سادسًا: وقاَل ابُن مسعوٍد m: )َمْن رَسَّ
اهْلَُدى  ُسَنَن   l لَِنبِيُِّكْم  َع  َشَ اهلل  َفإِنَّ  هِبِنَّ  ُيَناَدى  َحْيُث  َلَواِت  الصَّ َهُؤاَلِء 
ُف  امْلَُتَخلِّ َهَذا  ُيَصيلِّ  َكاَم  ُبُيوتُِكْم  يِف  ْيُتْم  َأنَُّكْم َصلَّ َوَلْو  اهْلَُدى  ُسَنِن  ِمْن  نَّ  ُ َوإهِنَّ
َة َنبِيُِّكْم َلَضَلْلُتْم( إىل أن قال: )َوَلَقْد  َة َنبِيُِّكْم َوَلْو َتَرْكُتْم ُسنَّ ْكُتْم ُسنَّ يِف َبْيتِِه َلرَتَ
بِِه  ُيْؤَتى  ُجُل  الرَّ َكاَن  َوَلَقْد  َفاِق  النِّ َمْعُلوُم  ُمَناِفٌق  إاِلَّ  َعْنَها  ُف  َيَتَخلَّ َوَما  َرَأْيُتَنا 

.)4() فِّ ُجَلنْيِ َحتَّى ُيَقاَم يِف الصَّ اَدى َبنْيَ الرَّ هُيَ

م يف كتابِه، ورسوُل اهللِ  هم رهبُّ ُ الِة يف الـمساجِد ُيبشِّ • الـمحافظوَن عىل الصَّ
تِه بام ييل: l يف سنَّ

اأوالً: بالن�ِر الّتامِّ ي�م القيامة.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  قاَل تعاىل: 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ( ]الـحديد[.

)1( صحيح: رواه مسلم )653(.
)2( صحيح: رواه أبو داود )547 (، والنسائي )106/2(، وأمحد )196/5 (، وابن حبان )2101(، واللفظ 

للنسائي ]«صحيح الرتغيب والرتهيب » )427([
)3( صحيـح: رواه ابـن ماجـه )793(، وابـن حبـان )2064(، والـحاكـم )894(، ]«صحيـح الرتغيـب 

والرتهيب» )426([.
)4( صحيح: رواه مسلم )654(.
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امِّ َيْوَم اْلِقَياَمِة»)1(. وِر التَّ َلِم إىَِل اْلََساِجِد بِالنُّ ائنَِي ِف الظُّ ِ اْلَشَّ وقاَل l: «َبشِّ
ثانياً: ِبُنزٍل عظيم يف الـجنة

م َغَدا  ِة ُنُزاًل ُكلَّ قاَل l: «َمْن َغَدا إىَِل الـَمْسِجِد َأْو َراَح َأَعدَّ الُل َلُه ف الـَجنَّ
َأْو َراَح»)2(.

• وعن أيبِّ بِن كعٍب m قال: كان رجٌل من األنصاِر ال أعلُم أحدًا أبعَد من 
الـمسجِد منه، كاَنت ال تطئه صالٌة، فقيل له: لو اشرتيَت محارًا تركبه يف الظلامء، 
ين أنَّ منزيل إىل جنِب الـمسجِد، إيِن ُأريُد أْن يكتَب يل  ويف الرمضاء، فقال: ما يُسُّ
َع  مَمَْشاَي إىَِل الـَمْسِجِد، وُرُجوِعي إذا َرجَعُت إىل أهيل. فقاَل رسوُل اهللِ l: «َقْد َجَ

ُه»)3(. الُل َلَك َذلَِك ُكلَّ
نيا واالآخرة ثالثاً: بالهدايِة والفالِح يف الدُّ

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  )ڳ  تعاىل:  قاَل 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

ۓ( ]التوبة[.
وقاَل تعاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ( إىل أن 

ة: )ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ( ]الـمؤمنون[. قاَل ربُّ الِعزَّ
رابعاً: بالنَّ�شِر والتَّمكنِي يف االأر�س.

ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  )چ  تعاىل:  قاَل 
)1( صحيـح لغـريه: رواه أبو داود )561 (، والرتمذي )223(، وابن ماجه )781(، من حديث بريدة، ورواه 
ابـن خزيمـة )1499(، من حديث سـهل السـاعدي ويف الباب عن أنس وأيب سـعيد الـخدري وزيد بن 

حارثة وعائشة، واللفظ أليب داود ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )315([.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )662(، ومسلم )669(.

)3( صحيح: رواه مسلم )663(.
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ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ک گ گ گ گ ڳ( ]الـحج[.

َوَصَلِتِم  بَِدْعِوَتِم  بَِضعفائَِها؛  َة  اأُلمَّ َهِذِه  الُل  َيْنُصُ  «إِنَّم   :l وقاَل 
وإِْخَلِصِهم»)1(.

يِّئاِت وحَمِ� الـخطايا خام�شاً: بتكفرِي ال�شَّ

َرَجاُت؟»  بِِه الدَّ َوَيْرَفُع  بِِه الـَخَطاَيا،  ُكْم َعَل َما َيْمُحو الُل  َأُدلُّ l: «َأاَل  قاَل 
إىَِل  الـُخطا  َوَكْثَرُة  الـَمَكاِرِه،  َعَل  الُوُضوِء  »إْسَباُغ  قال:  اهلل!  رسوَل  يا  بىل  قالوا: 
َفَذلُِكُم  َباُط،  الرِّ َفَذلُِكُم  َباُط،  الرِّ َفَذلُِكُم  َلِة،  الصَّ َبْعَد  َلِة  الصَّ َواْنتَِظاُر  الـَمَساِجِد، 

باُط»)2(. الرِّ

الـَمساِجِد،  إىل  األقَداِم  وإِْعَمُل  الـَمَكاِرِه،  َعل  الُوُضوء  l: «إسباُغ  وقاَل 
واْنتَِظاُر الّصلِة بَعَد الّصلة، َتغِسُل الـَخَطاَيا غسًل»)3(.

�شاد�شاً: بالرحمِة يف الدنيا واالآخرة

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  )ک  تعاىل:  قاَل 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ( ]التوبة[.

�شابًعا: بالتجارة الرابحة

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  )ائ  تعاىل:  قــاَل 
)1( صحيـح: رواه النسـائي )45/6(، من حديث سـعد بن أيب وقاص وهو عند البخـاري )2896(، بلفظ: 

«هل تنصون وترزقون إال بضعفائكم»، ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )6([.
)2( صحيح: رواه مسلم )251(،

)3( صحيـح: رواه عبـد بن محيد )91(، وأبو يعىل )488(، والبـزار )528(، ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» 
.])313(
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ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ( ]فاطر[.
ومن اأرباِح هذه التجارة:

1- مغفرُة �لذن�ب:

ها َمَع  أ َفَأْسَبَغ الُوُضوَء، ُثمَّ َمَشى إىَِل َصلٍة َمْكُتوَبٍة، َفَصلَّ قاَل l: «َمْن َتَوضَّ
اإِلَماِم، ُغِفَر َلُه َذْنَبُه»)1(.
2- �إكر�ُم �هلِل تعاىل له

َفُهَو َزائُر  َأَتى الـَمْسِجَد،  َفَأْحَسَن الُوُضوَء، ُثمَّ  َبْيتِِه  َتَوّضَأ ِف  l: «َمْن  قاَل 
اللِ، وَحقٌّ َعَل الـَمزوِر َأْن ُيْكِرُم الَزائَِر»)2(.

زُق �لـح�صُن يف �لدنيا، و�لـجنُة يف �لآخرة 3- �لرِّ

هم َضاِمٌن َعَل اللِ؛ إْن عاَش ُرِزَق َوُكِفَي، َوإِْن َماَت أْدَخَلُه  قاَل l: «َثَلَثٌة ُكلُّ
الُل الـَجنَّة« وذكر منهم: »َمْن َخَرَج إىَِل الـَمْسِجِد َفُهَو َضاِمٌن َعَل اللِ»)3(.

4- بر�ءٌة من �لنفاِق ومن �لّناِر

ْكبرَِيَة اأُلَوىل؛ ُكتَِب َلُه  اَعٍة ُيْدِرُك التَّ قاَل l: »َمن َصّل للِ أْرَبِعنَي َيْوًما ِف َجَ
اِر، َوَبَراَءٌة ِمَن النَِّفاِق«)4(. َبَراَءتان: َبَراءٌة ِمَن النَّ

)1( صحيـح: رواه أمحـد )71/1(، وابـن خزيمـة )1489(، واللفـظ لـه ]«صحيـح الرتغيـب والرتهيـب» 
.])300(

والرتهيـب»  الرتغيـب  ]«صحيـح   ،)6145 ،6139( «الكبـري»  الـمعجـم  الطـرباين يف  رواه  )2( حسـن: 
.])322(

)3( صحيـح: رواه البخـاري يف «األدب الـمفرد» )1094(، وأبو داود )2494(، ابن حبان )499(، واللفظ 
له ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )1609 ([.

)4( حسن لغريه: رواه الرتمذي )241(، والبزار )7570(، واللفظ للرتمذي ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» 
.])409(
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5- �لـَجنَّة

ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  )ڌ  تعاىل:  ــاَل  ق
ڑک ک ک ک گ گ گ( ]الـمؤمنون[.

ی(  ىئ  ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  )ۆئ  تعاىل:  وقــاَل 
]الـمعارج[.

ِة ُكّلم  ُنُزَلُه مَن الـجنَّ َلُه  الُل  َأَعدَّ  َراَح،  إىَِل الـَمْسِجِد أو  l: «َمْن َغَدا  وقال 
َغَدا أو راح»)1(.

)1( متفق عليه: رواه البخاري )662(، ومسلم )669(، واللفظ ملسلم.
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تب�شرُيه l لل�شادقني وال�شادقات ب�شعادة الدنيا واالآخرة
عباَد اللِ! يقوُل اهلُل عزَّ وجلَّ يف كتابِه: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

پ پ ڀ ڀ( ]اإلرساء[.
موعُدنا يف هذا اليوِم -إن شاَء اهلُل تعاىل- مَع موعظٍة جديدٍة من سلسلِة 
دروٌس   ... القرآن  َقصِص  من  واَلرجاُن  ؤلُؤ  اللُّ بعنوان:  التي  الـمواعِظ 
ما  أتدروَن   l حمّمٍد  نبيِّنا وحبيبِنا  ِة  قصَّ فيها عن  ُم  نتكلَّ والتي  وعرٌب  وعظاٌت 

هي يا عباَد اهلل؟

دراستِنا  من  تعاىل-  الُل  شاَء  -إن  سَنقِطُفها  التي  النَّبويَّة  البِشاراُت  إهنا: 
نيا  l للّصادقنَي والّصادقاِت بسعادِة الدُّ ريِة النَّبوّية الَعِطرِة أال وهي: َتبشرُيه  للسِّ

والخرة.

َم اهلُل -سبحانه وتعاىل- الّناَس إىل: صادٍق ومنافٍق، فقاَل تعاىل: )ٹ  • قسَّ
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ( ]األحزاب:24[.

• واإليامُن أساُسُه الصدُق، والنفاُق أساُسُه الكذُب، فال َيتمُع كذٌب وإيامٌن 
إال واحُدها يارُب اآلخر)1(.

قاَل تعاىل يف وصِف الـمؤمننَي: )ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

)1( انظر: «نرضة النعيم» )2477/6(.
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ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ( 
]الـحجرات[.

وقاَل تعاىل يف وصف الـمنافقني: )ک ک گ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ( ]الـمنافقون[.

• وال�شدُق ثالثة: �شدٌق يف الق�ِل، و�شدٌق يف العمِل، و�شدٌق يف الـحال.

عىل  نبلِة  السُّ كاستواِء  األقواِل  عىل  اللِّساِن  استواُء  األقواِل:  ف  دُق  فالصِّ
ساقها.

دُق ف األعمِل: استواُء األفعاِل عىل األمِر والـمتابعِة كاستواِء الرأس  والصِّ
عىل الـجسِد.

اإلخالِص،  عىل  والـجواِرح  القلِب  أعامِل  استواُء  األحواِل:  ف  دُق  والصِّ
واستفراُغ الُوسع، وبذُل الطاقِة، فبذلك يكوُن العبُد من الذيَن جاؤوا بالصدق.

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  )ٿ  تعاىل:  قاَل  كام 
ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ( ]الزمر[.

ُتُه، كام فعَل أبو بكٍر  يقيَّ وبَحسِب كامِل هذه األموِر فيه، وقيامها به تكون ِصدِّ
.)1(m

بيِّنَي والّصالـحني. دُق خلٌق عظيٌم من أخالِق النَّ • والصِّ

فهذا إبراهيُم q قاَل اهلُل تعاىل يف وصِفه: )ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦ( ]مريم[.

وهذا إسامعيُل q قاَل اهلُل تعاىل فيه: )ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

)1( «نظرة النعيم» )2475/6(.



البشارات النبوية510

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ( ]مريم[.
وهنا يوسُف q قاَل اهلُل تعاىل فيه: )ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ( ]يوسف[.
ٿ  ٿ  )ٿ  وصِفه:  يف  تعاىل  اهلُل  قاَل   l رسوُلنا  وهذا 
ق  وصدَّ بالصدق  جاء  والذي  ]الزمر[  ڤ(  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ِجّيِة والطبع، َفُعِرف  دُق فيه l بمثابِة السَّ به هو رسول اهلُل l وقد كاَن الصِّ
هبذا،  واشُتِهَر  األمنِي،  بالَصادِق  ُب  ُيَلقِّ لذلك  وكان  البعثِة،  قبَل  حتى  بذلك 
أهِلِه  بني  به  اشتهر  الذي  الصدِق  من   l اتذ  وقد  أقرانِِه،  بني  به  وُعِرَف 
تعاىل:  قوُلُه  نزل  ملا  إّنُه  إذ  اهللِ،  إىل  بالدعوِة  الـمجاَهَرِة  إىل  َمْدخاًل  وعشريتِه 

ڍ( ]الشعراء[. ڇ  ڇ  ڇ  (

مَجَع أهَلُه وسأهلم عن مدى تصديقهم له إذا أخربهم بأمٍر من األموِر فأجابوا 
بنا عليك إالَّ صدقًا(. بام عرفوا عنه قائلني: )َما جرَّ

دُق من صفاِت الصالـحني • والصِّ

قاَل تعاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ( ]الـحديد:19[.

وقاَل تعاىل: )ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ( إىل قولِه 
تعاىل: )ٴۇ ۋ ۋ ۅ( ]الـحجرات[.

وقاَل تعاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ( ]األحزاب:23[.

حابِة  الصَّ وصِف  يف  تعاىل  قاَل   .o حابُة  الصَّ الّصادقنَي  مِة  مقدِّ ويف   •
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  )ۓ   :o

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې( ]الـحش[.
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وقاَل تعاىل: )حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  يثٱ  ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت 
ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

ڃ ڃ( ]األحزاب[.
بعَد  الّناِس  أصَدُق  ألهنم  حابِة  الصَّ مَع  يكوَن  أن  الـمؤمننَي  اهللِ  أمُر  وهذا 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  )ڄ  تعاىل:  قاَل  والـُمرسلنَي.  األنبياِء 
عىل  كانوا  فإهنم  وسبيِلهم  َمنهِجهم  عىل  كونوا  -أي:  ]التوبة[  چ(  ڃ 

اهُلدى الـُمستقيم.

قاَل ابُن مسعوٍد m: )َمن كاَن مسّتًنا َفْلَيْسَتنَّ بَمن َقْد َماَت؛ فإِنَّ الـَحيَّ اَل 
ها  ُتْؤَمَن َعَلْيِه الِفتنة، ُأولئك أْصَحاُب حممٍد l، كانوا واهلل! أفضَل هذه األمِة؛ أبرَّ
دينِه،  وإقامِة  نبّيه  لصحبِة  اهلُل  اختارهُم  َقوٌم  تكّلًفا،  ها  وأقلَّ علاًم،  وأعمَقها  قلوبًا، 
أْخالقهم  من  استطَعُتم  باِم  وتّسكوا  آثاِرهم،  يف  واّتبُعوهم  َفضَلُهم،  هلم  فاعرفوا 

ودينهم، فإهنم َكانوا عىل اهلُدى الـمستقيم(.

• وقد �َشرَب ال�شحابُة o اأروَع االأمثلِة يف ال�شدِق يف جميِع الـمجاالِت، فمثالً:
l ِّ1- �شدُقهم يف حمبِة النبي

فِّ َيْوَم َبْدٍر، َنَظْرُت  ُه َقاَل: َبْيَنا َأَنا َواِقٌف يِف الصَّ ِن بِْن َعْوٍف؛ َأنَّ مْحَ َعْن َعْبِد الرَّ
ام، َتَّنْيُت َلْو ُكْنُت  َعْن َيِمينِي َوِشاَميِل، َفإَِذا أَنا َبنْيَ ُغاَلَمنِي ِمَن اأَلْنَصاِر، َحِديَثٍة َأْسَناهُنُ
ُقْلُت:  َقاَل:  َأَبا َجْهٍل؟  َتْعِرُف  َهْل   ! َيا َعمِّ ا فقاَل:  َأَحدُهَ َفَغَمَزيِن  ِمْنُهام.  بنَي أْضَلَع 
ُه ُيُسبُّ َرُسوَل اهللِ l. َوالَِّذي  ُت َأنَّ َنَعْم. َوَما َحاَجُتك إَِلْيِه يا اْبَن أخي؟ َقاَل: ُأْخرِبْ
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قاَل:  ِمنَّا.  اأَلْعَجُل  َيُموَت  َحتَّى  َسَواَدُه  َسَواِدي  ُيفاِرُق  اَل  َرَأْيُتُه  َلئِْن  بَِيِدِه!  َنْفِس 
ْبُت لَِذلَِك. َفَغَمَزين اآلَخُر فقاَل َمْثَلها. قاَل: َفَلْم أْنَشْب أْن َنَظرُت إىَِل َأيِب َجْهٍل  فَتَعجَّ
َيُزوُل يف النَّاِس. َفُقْلُت: َأاَل َتَرَيان؟ َهَذا َصاِحْبُكاَم الَِّذي َتْسَأاَلِن َعْنُه. َقاَل: َفاْبَتَدَراُه، 
ُكَم  فا إىَِل َرسوِل اهللِ l. فَأْخرَباُه. فقال: »َأيُّ باُه بسْيَفْيِهاَم َحتَّى َقَتالُه. ُثمَّ اْنَرَ َفرَضَ
قاال: ال.  َسْيَفْيُكَم؟«  َمَسْحُتَم  »َهْل  فقاَل:  َقَتْلُتُه.  َأَنا  ِمْنُهام:  َواحٍد  ُكلُّ  فقاَل  َقَتَلُه؟« 

َفَنَظَر يف الّسيفنِي فقال: »ِكَلُكم َقَتَلُه»)1(.
l 2- �شدقهم يف الـخ�ِف على ر�ش�ِل الله

• تقوُل عائشُة p: )َسِهَر رسوُل اهلل l مقَدمُه الـمدينَة ليلًة -وكان ذلَك 
 :l بِسبِب التهديداِت التي تصُل إىل الـمسلمنَي من ُكفاِر مكة بعد اهلجرة-، فقال
ْيَلَة«. قالت: فَبيَنام نحُن كذلك َسِمْعَنا  ُرُسنِي اللَّ ا ِمْن أْصَحاِب َيْ «َلْيَت َرُجًل َصاِلً
َأيِب  l: «َمْن َهَذا؟« قال: سعُد بن  َخْشَخَشَة ِسالٍح -أي: صوَت ِسالٍح- فقال 
َخْوٌف عىل  َنفس  يِف  َوَقع  قال:  بِِك؟«  َجاَء  «َما   :l اهللِ  لُه رسوُل  فقاَل  َوّقاٍص. 

رسوِل اهلل l؛ َفِجْئُت أْحُرُسُه، فَدَعا َلُه رسوُل اهلل l، ُثمَّ َنام)2(. 
ْدُقُهم يف َطلِب ال�شهادِة يف �شبيل الله 3- �شِ

• عْن َشّداِد بِن اهلاد m: أّن رجاًل من األعراب جاَء إىل النبيِّ l فآمن 
بَعه، ثم قال: ُأهاجُر معك، فأوص به النبيُّ l بعَض أصحابه، فلام كانت  به واتَّ
غزاٌة، غنم النبيُّ l ]شيئًا[ فقسَم، وقسَم له، فأعطى أصحاَبه ما قسم له، وكان 
النبيُّ  َقْسٌم قسَمه لك  قالوا:  ما هذا؟  فقال:  إليه،  فلام جاء دفعوه  يرعى ظهَرهم، 
ما  قاَل:  َلَك«،  قال: »قَسْمتُه  ما هذا؟  فقال:  l؛  النبيِّ  إىل  به  فأخذه فجاء   .l

)1( متفق عليه: رواه البخاري )3141(، ومسلم )1752(، واللفظ له.

)2( متفق عليه: رواه البخاري )2885(، ومسلم )2410(، واللفظ له.
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عىل هذا اّتبعُتك، ولكن اتبعتُّك عىل أن ُأرمى إىل ههنا -وأشار إىل حلِقِه- بسهٍم 
فأموَت، فأدخَل الـجنة. فقال: »إْن َتصُدِق الُل َيْصُدْقك». 

فلبثوا قلياًل ثم هنضوا يف قتاِل العدو، فُأِت بِِه إىل النبيِّ l ُيَمُل، قد أصاَبه 
الُل  »َصَدَق  قال:  نعم.  قالوا:  ُهَو؟«  «أهَو   :l النبيُّ  فقال  أشار.  حيُث  سهٌم 

فَصَدَقُه».

مه فَصىلَّ عليه، وكاَن مما ظَهَر من  َنه النَّبيُّ l يف جّبتِِه التي عليه، ثم قدَّ ثم كفَّ
َأَنا َشهيٌد َعَل  ُمَهاِجًرا ِف َسبيِلَك، فُقتَِل َشِهيًدا،  ! َهَذا َعْبُدَك َخَرَج  صالتِه: »اللهمَّ

َذلِك»)1(.
4- �شدُقهم يف طلب الـجنة:

 l اهلل  رسوُل  قاَل  الـمسلمنَي،  من  الـمشكوَن  دنا  ملا  بدٍر  غزوِة  يف   •

الـُحاَمِم  ْبُن  ُعَمرْيُ  فقاَل  َواأَلْرُض«  َمَواُت  السَّ َعْرُضَها  ٍة  َجنَّ إىَِل  »ُقوُموا  ألصحابِه: 
: َيا َرُسوَل اهللِ! َجّنٌة َعْرُضها الّساَمواُت واألرض؟ قال: »َنَعْم« قال: َبٍخ  األْنَصاِريُّ
ِمُلَك َعَل َقْولِِك َبٍخ َبٍخ« قال: اَل واهللِ! َيا َرسوَل  َبٍخ. فقال رسول اهلل l: «َما َيْ
اهللِ! إالَّ َرَجاَءة َأْن أُكوَن ِمْن أْهِلَها. قال: »َفإِنََّك ِمْن أْهِلَها« فأخرَج َتََراٍت ِمْن َقَرنِِه 
َياٌة َطِويلٌة.  ا حَلَ . ثّم قال: َلئِن أَنا َحّيْيُت حّتى آُكَل َتََرات هِذِه؛ إهِنَّ َفَجَعَل َيْأُكُل ِمْنُهنَّ

ْمِر ُثمَّ قاَتَلُهْم َحّتى ُقتَِل)2(. قال: َفَرمى باَِم كاَن معه من التَّ

ي أنُس بُن النَّرْضِ m عن قتاِل بدٍر فقال:  • وعن أنٍس m قال: غاَب َعمِّ
يا رسوَل اهللِ! ِغبُت َعْن أّوِل ِقَتاٍل قاتلَت الـمشكنَي، َلئِْن أشهَدين ِقتاَل الـمشكنَي 
إينِّ  اللهمَّ  فقال:  الـمسلموَن  انكشَف  ُأُحٍد  يوُم  كاَن  فَلـامَّ  أصنُع،  ما  اهلُل  َلرَيَينَّ 

)1( صحيح: رواه النسائي )60/4(، والـحاكم )6527(، ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )1336([.
)2( صحيح: رواه مسلم )1901(.



البشارات النبوية514

أْعَتِذُر إَلْيَك ممَّا َصَنَع َهُؤالِء -يعني أصحاَبه-، وأبرُأ إليَك مّما َصَنَع هؤالِء -يعني 
الـجّنُة  معاٍذ،  بَن  سعَد  َيا  فقال:  ُمَعاٍذ!  بُن  َسْعُد  فاْسَتْقَبَلُه  َم  تقدَّ ُثمَّ  الـمشكني-، 

، إيِنِّ أِجُد رَيها من دوِن ُأُحد.  َوَربِّ النَّرْضِ

فقال سعُد: َفاَم اْسَتَطْعُت يا رسوَل اهللِ َما َصَنَع! قال أنٌس: فَوَجْدَنا بِِه بِْضًعا 
وثامننَي ضبًة بالسيِف، أو طعنًة برمٍح، أو َرْميًة بسهٍم. ووجْدناُه قد ُقتَل، ومّثَل به 

الـمشكوَن، فام عرفُه أحٌد إاّل ُأخُتُه بَِبنانِِه.

قاَل أنٌس: كنا نرى أو َنُظنُّ أّن هذه اآليَة نزَلْت فيه ويف أشباِهه: )ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ( ]األحزاب:23[)1(.

l- فهم  ٍد  فاتَّقوا اهلَل عباَد اهلل وكونوا مَع الّصادقنَي -وهم أصحاُب حممَّ
.l ِأئمُة الصدِق يف كلِّ يشٍء بعَد رسوِل اهلل

تِه بم يل: م ف كتابِه ورسوُلم l ف ُسنَّ هم ربُّ ُ الّصادقوَن والّصادقاُت ُيبشِّ
اأوالً: جعَل اللُه لهم عنَدُه قدَم �شدٍق، ومقعَد �شدٍق

وقاَل  ]يونس:2[.  ڤ(  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  )ٿ  تعاىل:  قاَل 
تعاىل: )ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ( ]القمر[.

ثانياً: َجعلُهُم اللُه ي�َم القيامِة مَع اأح�شِن رفقة

قاَل تعاىل: )ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ( ]النساء[.

ثالثاً: يتح�شُل ال�شادُق على خري الدنيا واالآخرة

قاَل تعاىل: )ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ( ]حممد[.

)1( متفق عليه: رواه البخاري )2805(، ومسلم )1903(.
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• أما خري الدنيا

ُجُل  يقًا. قاَل l: «َوَما َيَزاُل الرَّ دَق يف كلِّ يشٍء ُكتَِب عنَد اهللِ ِصدِّ 1- من حَتّرى الصِّ
يًقا»)1(. ْدَق َحتَّى ُيْكَتَب ِعْنَد اللِ ِصدِّ ى الصِّ َيْصُدُق َوَيَتَحرَّ

قاَل  وَسعادِة.  ُطمأنينٍة  قلُبه وعاَش يف  اطمَئنَّ  دَق يف كلِّ يشٍء  الصِّ ى  حَترَّ 2- من 
ْدُق ُطَمْأنِيَنٌة»)2(. l: «الصِّ

َعاِن  ل عىل الربكِة والزيادِة. قاَل l: «الَبيِّ دَق يف بيِعه وشائه حتصَّ ى الصِّ 3- من حَترَّ
َوَكَتَم  َكَذَبا  َوإِْن  َبْيِعِهَم،  ِف  َم  َلُ ُبوِرَك  َنا  َوَبيَّ َصَدَقا  َفإِْن  َقا،  َيَتَفرَّ َلْ  َما  بِالـِخَياِر 

ُمَِقْت َبَركُة َبْيِعِهم»)3(.

تِه يف ُحبِّ فعِل الـخرِي ُكتَِب له أجُره وإن مل َيفعلُه. قاَل  دَق يف نيَّ ى الصِّ 4- من حَترَّ
َعَل  َماَت  َوإِْن  َهَداِء  الشُّ َمَناِزَل  الُل  َغُه  َبلَّ بِِصْدٍق  َهاَدة  الشَّ الَل  َسَأَل  «َمْن   :l

ِفَراِشِه»)4(.

ْيِل َفَغَلَبْتُه َعْيُنُه  وقاَل l: «َمْن أَتى ِفَراَشُه َوُهَو َيْنِوي َأْن َيَقوَم َفُيَصلِّ ِمَن اللَّ
َحتَّى ُيْصبَِح ُكتَِب َلُه َما َنَوى، َوَكاَن َنْوُمُه َصَدَقًة َعَلْيِه ِمْن َربِّه»)5(.

ُه،  ْنَيا أَلْرَبَعة َنَفٍر: َعْبٍد َرَزَقُه الُل َمااًل َوِعْلًم َفُهَو َيّتِقي ِفيِه َربَّ وقاَل l: «إِنَّم الدُّ
ا، َفَهَذا بَِأْفَضِل الـَمَناِزِل، َوَعْبٍد َرَزَقُه الُل ِعْلًم َوَلْ  ِ ِفيِه َحقًّ ُه، َوَيْعَلُم لِلَّ َوَيِصُل فيِه َرِحَ
بِنِّيتِِه،  َفُهَو  بَِعمِل ُفلٍن  َلَعِمْلُت  َمااًل  ِل  َلْو أنَّ  الّنّيِة، يقوُل:  َفُهَو َصاِدُق  َمااًل،  َيْرُزْقُه 

)1( متفق عليه: رواه البخاري )6094(، ومسلم )2607(، واللفظ له.
)2( صحيـح: رواه الرتمـذي )2518 (، وأمحـد )200/1(، والطيالـس )1178(، ]«صحيـح الرتغيـب 

والرتهيب» )2930([.
)3( متفق عليه: رواه البخاري )2079(، ومسلم )1532(.

)4( صحيح: رواه مسلم )1909(.
)5( صحيـح: رواه النسـائي )258/3(، وابـن ماجه )1344(، وابن خزيمـة )1172(، ]«صحيح الرتغيب 

والرتهيب» )21([.
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ا َسَواٌء....»)1(. َفَأْجُرُهَ

دَق يف كلِّ يشٍء نجا، وجعَل اهلُل له من كلِّ ضيٍق خَمرجًا. ومن  ى الصِّ 5- من حَترَّ
األمثلِة عىل ذلك:

هلم  اهلُل  فَجَعَل  إخالِصهم  يف  اهللِ  مَع  َصَدقوا  الغاَر  َدَخلوا  الذين  الثَّالثُة   •
خمرجًا.

• كعُب بُن مالٍك َصَدَق يف توبتِه فتاَب اهلُل عليه.

• أما ف الخرة:

نيا. دُق ينفُع صاحَبه يف اآلخرِة كام نَفعُه يف الدُّ فالصِّ

مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  )ی  تعاىل:  قاَل 
ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح( ]الـامئدة[.

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  )ٿ  تعاىل:  ــاَل  وق
ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ( ]الزمر[.
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  )ڻ  تعاىل:  وقاَل 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  )ۈ  هلم:  اهلُل  أعدَّ  ماذا  ھ(  ہ  ہ 

ۅ ۅ( ]األحزاب[.
ۓ(  ۓ  ےے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  )ہ  تعاىل:  وقاَل 

]الليل[.

، َوإِنَّ الرِبَّ هَيِْدي إىَِل  ْدَق هَيِْدي إىَِل الرِبِّ ْدِق؛ َفإِنَّ الصَّ وقاَل l: «َعَلْيُكْم بِالصِّ

)1( صحيـح لغـريه: رواه الرتمذي )2325(، وابن ماجه )4228 (، وأمحـد )230/4، 231(، والطرباين يف 
الكبري )346/22(، واللفظ للرتمذي ]«صحيح الرتغيب والرتهيب» )16([.
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يقًا»)1(. ْدَق َحتَّى ُيْكَتَب ِعْنَد اللِ ِصدِّ ى الصِّ ُجَل َيْصُدُق َويَتَحرَّ ِة، َوَما َيَزاُل الرَّ الـَجنَّ

ِمنها:  َوَذَكَر  َة«  الـَجنَّ َلُكُم  َأْنُفِسُكْم، أْضَمْن  ِمْن  ا  ِستًّ ِل  l: «اْضَمُنوا  وقاَل 
ْثُتْم»)2(. «اْصُدُقوا إَِذا َحدَّ

ى  النَّاِس وَيتحرَّ l وعىل  َيكِذُب عىل اهللِ وعىل رسولِِه  الذي  اُب  الَكذَّ أما 
تِه بام ييل: ُه اهلُل يف كتابِه، ورسوُل اهللِ l يف ُسنَّ ُ الَكِذَب فُيبشِّ

ر اأيها الكذاُب باأنَك ُمناِفٌق اأوالً: اأب�شِ

قاَل تعاىل: )ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ( ]الـمنافقون.

إَِذا  ُمْسِلٌم[:  ُه  أنَّ َوَزَعَم  َوَصاَم  َصلَّ  ]َوإِْن  َثَلٍث،  الـُمَناِفُق  «آيُة   :l وقاَل 
َث َكَذْب، َوإَِذا َوَعَد َأْخَلَف، َوإَِذا اْئُتِمَن َخان»)3(. َحدَّ

ر اأيُّها الكذاُب فاإنَك ملع�ٌن ثانياً: اأب�شِ

قاَل تعاىل: )ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ( ]النور[.

وقاَل تعاىل: )ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ( ]آل عمران[.
ر اأيها الكذاُب فاأنَت حمروٌم من الهدايِة والت�فيق ثالثاً: اأب�شِ

وذلَك ألن الكذَب هيدي صاحبه إىل الُفجوِر. قاَل تعاىل: )ڻ ڻ ڻ ۀ 
ۀ ہ ہ ہ ہ( ]الزمر[.

اُكْم َوالَكِذَب َفإِنَّ الَكِذَب هَيِْدي إىَِل الُفُجوِر»)4(. وقاَل l: «َوإِيَّ

)1( متفق عليه: رواه البخاري )6094(، ومسلم )2607(، واللفظ له.
)2( صحيـح لغـريه رواه أمحـد )323/5(، وابـن حبـان )271(، والـحاكـم )8066(، ]«صحيح الرتغيب 

والرتهيب» )1901([.
)3( متفق عليه: رواه البخاري )33(، ومسلم )59(، واللفظ له.

)4( متفق عليه: رواه البخاري )6094(، ومسلم )2607(، واللفظ له.
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نيا واالآخرة ر اأيها الكّذاُب ب�َش�اِد ال�جه يف الدُّ رابعاً: اأب�شِ

قاَل تعاىل: )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ( ]الزمر[.
ر اأيها الكّذاُب بعذاِب جهنَّم اإَذا مل تَُتب خام�شاً: اأب�شِ

)يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس حس خس مس حص مص جض  تعاىل:  قاَل 
حض خض ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ( 

]األنعام[.

الُفُجوَر  َوإِنَّ  الُفُجوِر،  إىَِل  هَيِْدي  الَكِذَب  َفإِنَّ  َوالَكِذَب،  اُكْم  «إِيَّ  :l وقاَل 
اللِ  ِعْنَد  ُيْكَتَب  َحتَّى  الَكِذَب،  وَيَتحَرى  َيْكِذُب  ُجُل  الرَّ َيَزاُل  َوَما  اِر،  النَّ إىَِل  هَيِْدي 

اًبا»)1(. ِكذَّ

البشارات  من  األول  القسم  من  انتهينا  قد  نكوٌن  اخلطبة  هبذه  الل!  عباد 
l للصادقني طمعًا يف كرم اهلل أن يعلنا وإياكم من  النبوية، وختمناها بتبشريه 

الصادقني.

)1( متفق عليه: رواه البخاري )6094(، ومسلم )2607(، واللفظ له.
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الفهار�س العامة
�لآيات • فهر�ص 

• فهر�ص �لأحاديث
• فهر�ص �لآثار

�لف��ئد • فهر�ص 
• فهر�ص �مل��ص�عات
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فهر�س االآيات
رقم ال�شفحة رقمها  االآية 
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 377 .............................10 ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
147 .............................12 ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
  103 ............................. 21 ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  25..................... 9، 74، 111 
231 .............................40 ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
502 .............................43 ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
91 ...............................45 ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
314 .............................61 ۉ ې ې ې ې 
10 ...............................75 ۉ ې ې ې ې ى ى 
9 .................................97 ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
  ،219 ،204 ،175 ،134 ،76 ...119 ی جئ حئ مئ ىئ 
426 ،373 ،279 ................  
116 .............................121 ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
177 .............................126 ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 
 447 .............................128 ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
48 ...............................137 گ گ گ ڳ ڳ 

195 .............................142 پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
195 .............................144 ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
  268 ،42 ........................ 152 ى ائ ائ ەئ ەئ 
 91 ،90 ..........................153 ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 
77 ،70 ..........................155 ڤ ڤ 
 185 .............................156 ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
94 ...............................153 ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
 102 .............................163 ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ 
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107 .............................165 چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
 259 .............................169 ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 
268 .............................172 چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

 371 .............................177 ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
182 .............................179 ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

 449 ،448 ،459 ................183 ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
 454 ،458.......................184 ک ک ک گ گ گ گ ڳ 
449 .............................185 ۀ ہ ہ ہ ہ 
456 .............................186 ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 
459 .............................187 گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
 451 ،450 ،449 ................187 ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
349 .............................190 وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
176 .............................196 ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 

 368 ،459.......................197 ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
 147 .............................205 ڑ ڑ ک ک 
150 .............................206 ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  
317 .............................209 ې ې ى ى ائ 
372 .............................212 ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
314 ،75 ........................213 ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
  331 ............................. 214 ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  
340 .............................218 ے ۓ ۓ ڭ ڭ  

194 .............................219 ۉ ې ې ې ې ى 

146 .............................220 ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
442 .............................222 ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
77 ...............................223 ۆئ ۆئ 
502 ،428 ،176 ................238 ٱ ٻ ٻ ٻ 
176 .............................239 ٺ ٺ ٿ ٿ 

 ،217 ............................249 ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
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89 ...............................250 گ گ گ گ ڳ 
214 .............................250 ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
 107 .............................256 ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب 
103 .............................256 يب جت حت خت مت 
 401 .............................268 ڭ ڭ ڭ ۇ 

472 .............................274 ۈ ٴۇ ۋ ۋ  
477 .............................276 ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
473 .............................276 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
 234 .............................281 ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 
193 .............................284 ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
193 .............................285 ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
194 ،89 ........................286 مئ ىئ يئ جب حب خب مب  

�ش�رة اآل عمران 
318 .............................4 ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
377 .............................7 ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
381 .............................8 ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
418 ،207.......................14 ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

 317 ،173 ،102 ................18 ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
205 ،8 ..........................19 ڃ ڃ چ چ چ 
70 ...............................21 ې ې ې 

 316 ،313.......................26 ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
234 .............................30 ٹ ٹ ٹ 
491 .............................31 ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
517 .............................61 ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 
354 ،205 ،8 ...................85 ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

10 ...............................87 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
476 .............................92 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
 306 .............................95 ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
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296 ،282.......................101 ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  
365 ،343 ،303 ،67 ،5 .......102 ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

 303 ،205 ،85 .................103 ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
299 .............................104 ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
246 .............................118 ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

 364 ،331.......................120 ى ائ ائ ەئ ەئ 
336 ،84 ،79 ...................123 ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
 364 .............................125 ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
367 ،196.......................130 ى ى ائ ائ ەئ ەئ 
460 ،444 ،372 ،173 .........133 ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
445 .............................135 ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
352 ،349.......................140 ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
 217 ،214 ،96 .................146 ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
 178 .............................154 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
334 .............................165 ی ی ی جئ حئ 
 349 .............................157 جب حب خب مب ىب يب جت 
310 .............................159 پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

 331 ،84 ........................160 چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
85 ...............................165 ی ی ی جئ حئ 
361 ،349.......................169 گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
231 .............................175 ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
481 .............................180 ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
350 .............................195 ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

 371 ،358 ،91  .................200 ائ ائ ەئ ەئ وئ 

�ش�رة الن�شاء
 416 ،128 ،67 ،5 ..............1 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  
196 .............................13 ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
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 202 .............................14 ائ ەئ ەئ وئ 
 441 .............................18 ک ک گ گ  
94 ...............................25 ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
 423 .............................27 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
457 .............................32 ڭ ڭ ڭ ۇ 
168 ،156.......................35 ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
143 ،134 ،127 ................36 ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
 201 .............................41 ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
194 .............................43 ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
  ،198 ،192 ،185 ،161 ،87 ...59 ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 
433 ،293.......................  
192 .............................65 ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
 192 .............................65 ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 
217 ،215.......................66 ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
 514 ،196.......................69 ڃ چ چ چ چ ڇ 
350 .............................74 ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
348 .............................76 ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
234 .............................78 ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
 192 ،118.......................80 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
187 .............................83 ژ ژ ڑ ڑ ک  
237 .............................93 گ گ گ ڳ 
159 .............................113 ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  
 264 ،258 ،152 ................114  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  
 282 ،212.......................115 ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  
 332 .............................123 ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

106 .............................125 ک ک گ گ گ  

 154 .............................128 ٺ ٿ 
365 .............................131 ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
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 326 ،315 ،71  .................138 ے ے ۓ ۓ ڭ 
316 .............................139 ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
 502 .............................142 ڃ ڃ چ چ چ 
269 ،267.......................147 ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 
 75 ...............................165 ڇ ڇ ڇ ڇ 
 296 .............................175 ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

�ش�رة املائدة
 492 ،204.......................3 چ چ چ ڇ ڇ 
332 .............................12 ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

115 .............................15 ڤ ڤ ڦ ڦ 
113 .............................19 ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
394 .............................24 ڀ ڀ ڀ ٺ 
375 ،371 ،239 ................27 ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
 237 .............................32 پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
182 .............................38 ٺ ٺ ٺ 
231 .............................44 ڱ ڱ ڱ ڱ 
182 .............................45 ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
 289 .............................48 گ گ گ گ ڳ 
 183 .............................49 ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
232 .............................54 ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
 315 .............................52 ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
287 .............................56 ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
388 ،147.......................64 حج مج جح مح 

281 .............................66 ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
117 .............................83 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

491 .............................90 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
155 .............................91 ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
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203 .............................92 ڃ ڃ ڃ چ چ 
168 .............................95 ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
 234 .............................98 ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
371 .............................100 ڱ ں ں ڻ ڻ 
516 .............................119 ی ی ی ی جئ حئ 

�ش�رة االأنعام
  437 ،235 ...................... 6 ڭ ڭ 
 231 ،422.......................15 ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
 518 .............................28 يث حج مج جح مح جخ حخ مخ 
 114 .............................38 ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
  60 ............................... 44  ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 
 181 ،75 ........................48 ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  
 443 .............................54 ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
 181 .............................81 مئ ىئ يئ جب حب خب مب 
 108 .............................82 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

 170 .............................83 ڀ ٺ ٺ ٺ 

 306 .............................90 ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

 200 .............................116 ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
212 .............................153 چ چ چ چ ڇ 
 107 .............................162 ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
 259 .............................144 ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
294 .............................151 ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 

485 .............................153 چ چ چ چ ڇ 
 370 .............................155 ڻ ڻ ڻ ڻ 
107 .............................162 ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  

�ش�رة االأعراف
129 .............................6 ڈ ژ ژ ڑ 
 497 .............................16 چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
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244 .............................19 ۀ ۀ ہ ہ ہ 
 374 .............................26 ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
286 .............................32 ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
259 .............................33 ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
370 .............................35 ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
149 .............................56 ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
 59 ...............................57 ې ې ې ې ى ى 
305 .............................59 ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
247 .............................61 ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
289 .............................68 ٻ ٻ پ پ 
247 .............................67 ی ی ی جئ حئ مئ 
247 .............................79 ہ ہ ھ ھ 
149 .............................85 ڎ ڈ ڈ ژ 
 148 .............................86 ۓ ڭ ڭ ڭ 
248 .............................93 ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
271 ،152 ،370 ................96 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
237 .............................97 ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
210 .............................121 ٱ ٻ ٻ ٻ 

 364 ،331.......................128 ہ ہ ھ ھ ھ 
494 .............................138 ٱ ٻ ٻ ٻ 
 335 .............................138 ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
149 .............................142 ہ ھ ھ ھ ھ 
149 .............................142 ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
199 .............................146 ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
443 .............................153 ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
370 .............................156 ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  
27 ...............................157 ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  
491 .............................158 ۅ ۉ ۉ 
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438 .............................168 ہ ہ ہ ھ 
 379 .............................179 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
445 ،416 ،367 ................201 ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

�ش�رة االأنفال
192 ،156 ،149 ................1 ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
 383 ،381 ،118 ................2 ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
 325 .............................7 ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
79 ...............................9 ٱ ٻ ٻ ٻ 
358 .............................15 ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
192 .............................20 ڑ ڑ ک ک ک ک 
275 ،80 ........................26 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

367 .............................29 چ چ ڇ ڇ ڇ 

62 ...............................35 ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
 498 .............................36 ڃ ڃ ڃ چ چ 
348 ،104.......................39 ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
 357 ،216 ،91 .................45 ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 
192 ،85 ........................46 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
271 .............................53 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
346 ،337 ،331 ،88 ...........60 ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
 364 ،332.......................64 ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
338 .............................65 ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
346 .............................66 ۀ ہ ہ ہ ہ 
369 .............................69 ىئ يئ جب حب خب مب ىب 

�ش�رة الت�بة
369 .............................4 ڻ ۀ ۀ ہ 
349 .............................14 ٱ ٻ ٻ 
504 .............................18 ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
350 ،70 ........................20 وئ ۇئ ۇئ ۆئ  
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 336 ،84 ،79 ...................25 ں ں ڻ ڻ ڻ 
104 .............................29 چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 ،80 ،79 ،68  ...................33 ٺ ٿ ٿ ٿ 
 480 ،71 ........................34 ڍ ڍ ڌ 
349 .............................36 ۅ ۉ ۉ 
348 ،104 ،79 .................40 ۀ ہ ہ ہ  
205 .............................49 ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
505 ،307 ،196 ................71 ک گ گ  

308 .............................72 ھ ے ے ۓ 

350 .............................88 ڀ ٺ ٺ ٺ 
296 ،282 ،212 ................100 ٱ ٻ ٻ  
477 .............................103 ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
352 ،327.......................111 ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
 203 .............................113 ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
46 ...............................117 ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  
447 .............................118 ٹ ٹ ٹ ڤ 
 511 .............................119 ڄ ڄ ڄ ڄ 
 170 .............................122 ې ى ى ائ 
384 .............................124 ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
243 ،175 ،67 .................128 ھ ھ ے ے 

�ش�رة ي�ن�س
514 ،74 ........................2 ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
298 .............................25 حئ مئ ىئ يئ جب 

279 .............................32 ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 
146 .............................40 يئ جب حب 
380 ،115.......................57 ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
371 ،226 ،163 ................62 ٱ ٻ ٻ ٻ 
316 .............................65 ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
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297 .............................108 ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
�ش�رة ه�د

116 ،101 ،76 .................1 گ گ ڳ ڳ ڳ 
 95 ...............................11 ۆ ۆ ۈ ۈ  
280 .............................17 ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
 114 .............................49 گ ڳ ڳ ڳ ڳ  
154 ،149.......................88 ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 
245 .............................96 ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
66 ...............................102 ڑ ک ک ک ک 
491 ،485 ،484 ................112 ڈ ژ ژ ڑ 
147 .............................116 ۉ ې ې ې ې  
213 .............................120 ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
176 .............................123 گ گ ڳ ڳ 

�ش�رة ي��شف
 113 .............................2 ہ ھ ھ ھ ھ 
 114 ،5 ..........................3 ۓ ۓ ڭ ڭ  
71 ...............................4 ۉ ۉ ې ې ې 
244 .............................7 ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
100 .............................18 ژ ژ ڑ ڑ ک 
422 .............................23 پ پ ڀ ڀ 
268 .............................38 ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
510 .............................51 ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 
368 .............................57 ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
161 .............................76 ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
368 .............................90 ک ک ک گ گ گ  
 200 .............................103 خب مب ىب يب 
305 .............................108 ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
213 .............................111 ائ ەئ ەئ وئ وئ 
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�ش�رة الرعد
298 .............................7 ڃ ڃ ڃ 
438 ،365 ،271 ................11 ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
 280 ،129 .......................19 ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
123 ،97 ........................22 ڃ چ چ چ چ 
459 ،97 ........................23 ڳ ڳ ڳ 
 218 ،103.......................24 ں ں ڻ ڻ 
 127 .............................25 ہ ہ ہ ھ ھ 
381 .............................28 مب ىب يب جت 

�ش�رة ابراهيم
115 .............................1 ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
 480 ،276 ،270 ،91 ،49 ......7 ڤ ڦ ڦ ڦ 
240 .............................13 ڌ ڎ ڎ ڈ 
199 .............................22 ڑ ڑ ک ک 
209 .............................26 ٺ ٺ ٺ ٿ  
 218 ،216 ،209 ................27 ڤ ڦ ڦ ڦ 
209 .............................28  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
268 ،91 ........................34 پ پ پ ڀ ڀ 
177 .............................35 ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
136 .............................41 ەئ وئ وئ ۇئ 
318 .............................47 گ گ ڳ ڳ ڳ 

�ش�رة الجر
112 .............................1 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
116 .............................9 ڳ ڳ ڳ ڱ 
384 ،372.......................45 ڭ ڭ ۇ ۇ 
447 ،234.......................49  ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
446 .............................50 ىئ ی ی ی 
176 .............................82 گ گ گ ڳ 
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129 .............................92 پ پ  
�ش�رة النحل

104 .............................2 گ گ گ ڳ 
485 .............................9 ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
165 .............................16 ڀ ٺ ٺ ٺ 
267 ،204 ،38 .................18 ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
161 .............................43 ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
231 .............................50 ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

 267 ،270 ،204 ................53 ىئ ىئ ی ی ی ی 
299 .............................36 ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
269 .............................78 ې ې ې ې 
115 .............................89 ڦ ڦ ڦ ڄ 
495 ،355 ،108 ،14 ...........97 ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
212 .............................102 ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
273 ،177.......................112 ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
277 ،92 ........................114 ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
259 .............................116 ھ ھ ھ ے ے 
269 .............................121 ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
306 .............................123 ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
 310 .............................125 ہ ہ ہ ہ ھ 
 458 ،94 ........................126 ى ائ ائ ەئ  
373 ،364 ،332 ................128 ی جئ حئ مئ ىئ يئ 

�ش�رة االإ�شراء
269 .............................3 ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
122 ،114 ،108 ................9 ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
276 ،42 ........................19 ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
134 .............................23 ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
42 ...............................20 ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
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412 ،402 ،397 ................32 ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
237 .............................33 گ گ ڳ ڳ ڳ 
236 .............................60 ڇ ڇ ڇ ڇ 
108 .............................65 ې ې ى ى ائ 
 216 .............................73 ۋ ۅ ۅ ۉ 
463 .............................78 ڤ ڦ ڦ ڦ 
463 .............................79 چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
319 ،295.......................81 ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
380 .............................82 ۀ ۀ ہ ہ ہ 
  ،363 ،339 ،267 ،146 ،101 .105 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
508 .............................  
232 .............................107 ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

�ش�رة الكهف
433 .............................5 پ ڀ ڀ ڀ 
235 .............................29 ڎ ڎ ڈ ڈ 
272 .............................32 ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
 272 ،60 ........................42 ڭ ڭ ڭ ۇ 
24 ...............................46 ٱ ٻ ٻ ٻ  
 262 ،169 ،110 ،26 ...........103 گ گ گ ڳ ڳ 
110 .............................105 ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
173 .............................107 ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

�ش�رة مرمي
136 .............................12 ٱ ٻ ٻ ٻ 

367 .............................18 ژ ژ ڑ ڑ ک 

448 .............................26 پ پ پ پ ڀ ڀ 
142 ،136.......................31 ڳ ڳ ڳ 
509 .............................41 ٹ ٹ ٹ ڤ 
510 .............................54 ٺ ٿ ٿ ٿ 
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370 .............................71 ک ک گ گ 
325 ،314.......................81 ڄ ڄ ڄ ڃ 

 363 ،222.......................96 ٱ ٻ ٻ ٻ 
�ش�رة طه

102 ،8 ..........................14 پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
310 .............................43 ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
210 .............................71 ڻ ڻ ۀ 
445 ،210.......................72 ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  
245 .............................79 ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
443 ،441.......................82 گ ڳ ڳ ڳ 
158 .............................114 ٺ ٺ ٿ ٿ 
122 ،114.......................123 ې ى ى ائ  
331 .............................132 ۋ ۋ 

�ش�رة االأنبياء
 104 ،9 ..........................25 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
 109 ،12 ........................47 ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
231 .............................90 ې ې ى ى 
8 .................................92 ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
327 ،215 ،72 .................105 چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
248 ،230 ،125 ................107 ک ک گ گ گ 

�ش�رة الج
234 .............................1  ٱ ٻ ٻ ٻ 
205 .............................11 ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
 43 ...............................18 ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
435 ،432 ،427 ................32 ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
77 ...............................34 گ گ 
77 ...............................37 ىئ ىئ 
342 .............................38 ی ی ی جئ حئ مئ 
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  ،340 ،317 ،308 ،217 ،84 ...40 چ چ چ چ 
505 .............................  
384 .............................45 ڭ ڭ ۇ ۇ 
379 .............................54 ې ې ى ى ائ 
49 ...............................77 ڱ ڱ 
342 ،282 ،176 ................78 ائ ەئ ەئ وئ 

�ش�رة امل�ؤمن�ن
  ،477 ،466 ،409 ،403 ،19 ...1 ٱ ٻ ٻ 
 504 .............................  
 478 .............................4 ٺ ٿ ٿ ٿ 
403 .............................5 ٹ ٹ ٹ ٹ 
507 .............................9 ڌ ڌ ڎ ڎ 
 86 ...............................52 ے ے ۓ ۓ ڭ 
303 ،219.......................53 ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 
35 ...............................55 ى ائ ائ ەئ ەئ 
 493 ،383 ،232 ................57 ىئ ىئ ی ی ی ی 
232 .............................60 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
232 .............................61 ڀ ڀ ٺ ٺ  
289 .............................70 ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
310 .............................96 ک ک ک گ 
324 .............................101 ې ې ى ى ائ 
458 ،97 ........................111 ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

�ش�رة الن�ر
406 ،183.......................2 ڀ ڀ ڀ ٺ 
413 ،406 ،402 ،400 .........3 ڃ ڃ چ چ چ چ 
517 .............................7 ۅ ۉ ۉ ې ې 
401 .............................21 ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
 264 .............................24 ۀ ۀ ہ ہ ہ 
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400 .............................26 ۈ ۈ ٴۇ 
413 ،403.......................30 ڇ ڇ ڇ ڇ 
444 ،440 ،438 ،413 ،195 ..31 ں ڻ ڻ ڻ 

 500 ،236.......................36 مئ ىئ يئ جب حب خب  
195 ،191 ،105 ................51 ې ې ې ى ى ائ 
371 ،196.......................52 ىئ ىئ ىئ ی ی 
196 .............................54 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

 326 ،331 ،275 ،181 ،83 ....55 ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
196 .............................56 گ ڳ ڳ ڳ 
493 .............................63 ڑ ک ک ک 

�ش�رة الفرقان
110 .............................23 ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  27................ 202، 423، 497
212 .............................32 وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
314 .............................41 ے ے ۓ ۓ ڭ 
378 .............................43 وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 
299 ،171.......................52 ڭ ڭ ڭ ڭ 
  ،297 ،230 ،146 ،78 ،76 .... 56 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
396 .............................  
462 ،236.......................64 ۋ ۅ ۅ 
470 .............................65 ې ې ې ى 
443 ،408 ،399 ،238 .........68 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
441 .............................71 ڌ ڌ ڎ ڎ 
470 ،410 ،97 .................75 ۓ ڭ ڭ ڭ 

�ش�رة ال�شعراء
230 .............................14 ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
230 .............................21 پ پ ڀ ڀ 
445 .............................46 ڈ ڈ ژ 
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384 .............................87 ٿ ٹ ٹ ٹ 
366 .............................106 ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 
 113 .............................192 گ گ گ ڳ 
510 .............................214 ڇ ڇ ڇ 

�ش�رة النمل
122 .............................1 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

148 .............................14 پ پ ڀ ڀ 
275 .............................19 ہ ہ ہ ھ ھ 
199 .............................23 ٱ ٻ ٻ ٻ 
275 .............................40 ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
370 ............................ ۇ ۇ ۆ   53 
494 .............................54 ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
268 .............................73 ې ې ى ى ائ ائ 

�ش�رة الق�ش�س
147 .............................4 ے ے ۓ ۓ ڭ 
253 .............................20 ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 
418 .............................22 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
253 .............................25 ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
 178 .............................31 ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
298 .............................41 ھ ھ ے ے 
148 .............................44 ڻ ڻ ڻ 
497 ،199 ،87 .................50 ې ى ى ائ ائ 
273 ،177.......................57 ں ں ڻ ڻ ڻ 
444 .............................67 ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
272 ،250.......................76 ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

 270 ،147.......................77 ىئ ی ی ی ی جئ حئ 

148 .............................78 ہ ہ ہ ھ ھ 

250 .............................79 چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
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164 .............................79 ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
494 ،250.......................80 ژ ژ ڑ ڑ ک 
273 ،148.......................81 ڳ ڳ ڳ ڱ 
164 .............................82 ہ ھ ھ ھ 
147 .............................83 ې ى ى ائ  

�ش�رة العنكب�ت
106 .............................1 ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
 92 ...............................2 ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
135 .............................8 ٺ ٺ ٺ ٺ 
 245 .............................12 ہ ہ ہ ہ 
 366 .............................16 پ پ ڀ ڀ ڀ  

 277 ،268.......................17 چ چ چ چ 
199 .............................38 ٴۇ ۋ ۋ ۅ  
199 .............................39 ٱ ٻ ٻ 
437 ،235.......................40 ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
162 .............................43 ڻ ۀ ۀ 

 466 ،422.......................45 ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
310 .............................46 ٻ ٻ ٻ ٻ 
124 .............................49 گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
446 .............................57 چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
177 .............................67 چ چ ڇ ڇ ڇ 

�ش�رة الروم
 435 ،338 ،317  ...............4 ې ې ې 
 333 ،327 ،200 ................6 پ پ ڀ ڀ ڀ 
 303 .............................31 ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

 477 ،473 ،127  ...............38 ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
473 .............................39 ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

 438 ،151.......................41 ی ی جئ حئ مئ ىئ 
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200 .............................42 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
 ،333 ،330 ،215 ،84 ،79 ،72 47 ھ ھ ھ ے 
165 .............................56 گ گ گ ڳ 

�ش�رة لقمان
424 .............................6 ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

 143 ،135.......................14 ڃ ڃ ڃ 
282 .............................15 ڱ ڱ ڱ ں ں 
 267 .............................20 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
106 .............................22 ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
102 .............................30 ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

�ش�رة ال�شجدة
467 ،124.......................15 ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
470 ،463 ،241 ،232 .........16 گ گ ڳ ڳ 
438 .............................21 ٱ ٻ ٻ  
344 ،298 ،93 .................24 چ چ چ چ 

�ش�رة االأحزاب
169 .............................6 ۇ ۆ ۆ ۈ 
 319 ،84 .........................9 ڦ ڦ ڦ ڦ 
68 ...............................21 وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
 511 .............................22 حئ مئ ىئ يئ جب 
514 ،510 ،321  ...............23 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
508 .............................24 ٹ ٹ ٹ ٹ 
 319 ،317 ،84 .................25 ڃ ڃ چ چ چ چ  
377 .............................32 ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
  ،478 ،453 ،409 ،95 ،23 .....35 ڻ ڻ ۀ 
516 .............................  

 201 ،192.......................36 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
163 .............................39 ۇ ۆ ۆ ۈ 
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11 ...............................40 ې ى ى ائ ائ ەئ 
 ،108 ،125 ،90 ،76 ،67 ......45  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
،298 ،297 ،255 ،204 ،158 .  

 499 ،437 ،411 ،385 ،339  ..  
 471 ،313 ،74 .................47 ڤ ڤ ڤ ڤ 
418  .............................53 ۋ ۅ ۅ 
27 ...............................57 ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
418 ،194.......................59 ڱ ں ں ڻ 
203 .............................66 ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

196 ،67 ،5 .....................70 ۀ ہ ہ ہ 

�ش�رة �شباأ
318 .............................6 ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
 269 ،200 ،92 .................13 وئ وئ ۇئ ۇئ 
 272 ،268.......................15 ڀ ٺ ٺ ٺ  
178 .............................18 ڌ ڌ ڎ ڎ 
 396 ،243 ،113 ،76 ...........28 ۀ ہ ہ ہ  
476 .............................39 ی ی ی ی جئ حئ 
296 .............................48 مث ىث يث حج مج جح 
319 .............................49 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

�ش�رة فاطر
342 ،298.......................6 ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
326 ،316.......................10 ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
  ،255 ،219 ،175 ،134 ،90 ...24 ڃ ڃ چ چ چ 
426 ،373 ،299 ،279 .........  
  ،318 ،232 ،173 ،163 ،158 .28 ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
493 .............................  
506 ،468 ،123 ،119 .........29  ائ ائ ەئ ەئ وئ  
281 .............................31 ٱ ٻ ٻ ٻ 
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�ش�رة ي�س 
191 ،77 ........................11 ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
254 .............................20 ڱ ں ں ڻ 

�ش�رة ال�شافات
129 .............................24 حب خب مب ىب 
105 .............................34 ڑ ک ک ک 
12 ...............................50 ىب يب جت حت 
79 ...............................173 ۆ ۆ ۈ ۈ 

�ش�رة �س 
314 .............................2 پ پ پ ڀ ڀ 
201 .............................24 ے ۓ ۓ ڭ 
497 ،183.......................26 ېئ ېئ ىئ ىئ 
116 .............................29 ڄ ڄ ڄ ڄ 
100 .............................44 ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

�ش�رة الزمر
517 ،107.......................3 ڎ ڎ ڈ ڈ 
277 ،268.......................7 چ چ چ چ ڇ ڇ 
493 ،463 ،124 ،117 .........9 ې ې ى ى ائ 
458 ،453 ،95 .................10 ىث يث حج مج جح 
235 ،233.......................16 ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
  ،282 ،267 ،191 ،77 ،14 .....17 ڱ ڱ ڱ ں 
 483 ،462.......................  
 379 .............................22 ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
516 ،510 ،509 ................33 ٿ ٿ ٿ ٹ 
439 .............................53 ۀ ۀ ہ ہ 

 439 .............................54 ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

 518 ،260.......................60 ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
 370 .............................61 ڍ ڌ ڌ ڎ  
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61 ...............................65 ۇ ۇ ۆ ۆ 
388 .............................67 ې ې ى ى ائ ائ 
13 ...............................72 ہ ہ ھ ھ 

�ش�رة غافر
447 .............................3 ڤ ڦ ڦ ڦ 
444 .............................7 ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
 244 .............................26 ٻ ٻ ٻ پ پ 

244  .............................29 ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

318 .............................41 ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
253 ،164.......................44 ڍ ڌ ڌ ڎ 
 326 ،215 ،79 ،72 ............51 ٿ ٹ ٹ ٹ 
 456 .............................60 ڀ ٺ ٺ ٺ 

�ش�رة ف�شلت
486 .............................6 چ چ چ چ ڇ ڇ 
495 ،483 ،323 ،236 ،74 ....30 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
324 ،307 ،215 ................33 چ چ ڇ ڇ ڇ 

  429 ،416.......................40 ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
116 .............................41 ک ک ک 

�ش�رة ال�ش�رى
388 .............................11 ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
304 .............................13 چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
438 .............................25 ڑ ڑ ک ک ک ک 
85 ...............................30 ی ی ی جئ 

�ش�رة الزخرف
200 .............................21 ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
 497 ،423.......................36 ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
485 .............................43 ھ ھ ھ ے 
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429 .............................74 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
�ش�رة الدخان

317 .............................40 ٱ ٻ ٻ ٻ 
315 .............................43 ڤ ڤ ڦ 
372 .............................51 ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

�ش�رة اجلاثية
485 ،312.......................18 ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
379  .............................23 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

�ش�رة االأحقاف
496 ،488.......................13 يئ جب حب خب مب ىب 

276 ،135.......................15 ٱ ٻ ٻ 
438  .............................27 وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
 187 ،90 ،88 ...................35 ائ ائ ەئ ەئ وئ 

�ش�رة حممد
281 .............................2 ڀ ڀ ڀ ڀ 
350 ،342.......................4 ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
365 ،340 ،333 ،330 ،217 ..7 ۇ ۆ ۆ ۈ 
235 .............................15 ۓ ۓ ڭ ڭ 
105 .............................19 يب جت حت خت مت ىت 
514 .............................21 ڃ ڃ ڃ چ چ 
127 .............................23 ڇ ڇ ڇ ڇ 

�ش�رة الفتح
462 ،158.......................8 ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
388 .............................10 ٱ ٻ ٻ ٻ 
197 .............................17 چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
178 .............................27 ۓ ۓ ڭ ڭ 

�ش�رة الجرات
94 ...............................5 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
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188 ،152.......................9 ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
156 ،149.......................10 ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
447 ،439.......................11 حت خت مت ىت يت 
489 ،262 ،87 .................12 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
459 ،371.......................13 ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
510 ،509 ،105 ................15 ھ ھ ے ے 

�ش�رة ق
234 .............................19 ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

384 .............................31 حئ مئ ىئ يئ جب 

384 .............................36 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
�ش�رة الذاريات

470 ،467.......................15 چ چ چ ڇ ڇ 

463 .............................17 ڑ ڑ ک ک ک ک 

437 .............................50 ىئ يئ جب حب خب مب ىب 
103 .............................56 ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

�ش�رة الط�ر
241 .............................25 ڭ ڭ ڭ ڭ 
91 ...............................48 ی جئ حئ مئ ىئ 

�ش�رة النجم
261 .............................23 وئ وئ ۇئ ۇئ 

�ش�رة القمر
276 .............................33 ڃ ڃ ڃ ڃ 
372 .............................54 ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

�ش�رة الرحمن
241 .............................46 ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
41 ...............................60 ۋ ۅ ۅ ۉ 

�ش�رة ال�اقعة
395 .............................27 ڍ ڌ ڌ ڎ 
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395 .............................90 گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

�ش�رة املجادلة
 170 ،120.......................11 مب ىب يب جت حت 
314 .............................20 يب جت حت خت مت 
78 ...............................21 ىث يث حج مج جح 
287 .............................22 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  

�ش�رة ال�شر
491 .............................7 ڻ ڻ ڻ ڻ 
510 .............................8 ۓ ڭ ڭ ڭ 
382 ،228.......................10 ٱ ٻ ٻ ٻ 
365  .............................18 ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
317 .............................23 ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

�ش�رة املمتحنة
38 ...............................4 ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  

�ش�رة ال�شف
350 .............................4 ے ے ۓ ۓ ڭ 
 280 .............................9 ک ک گ گ گ 

479 ،448 ،352 ،351 ،313 ..10 ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
325 .............................13 ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

�ش�رة اجلمعة
446 ،234.......................8 ۉ ۉ ې ې ې 

435 ،432 ،428 ،426 ،311 ..9 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
�ش�رة املنافق�ن

326 ،319  ......................8 گ گ ڳ 
471 .............................9 ڱ ں ں ڻ ڻ 
517 ،509.......................1 ک ک گ گ گ 
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�ش�رة التغابن
380 .............................11 ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
118 .............................12 ڦ ڄ ڄ ڄ 

 472 ،206.......................15 ڱ ں ں ڻ 
477 .............................16 ۓ ڭ ڭ ڭ 
277 .............................17 ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

�ش�رة الطالق
459 ،370.......................2 ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
370 .............................4 ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 
369 .............................5 جئ حئ مئ ىئ يئ جب 

�ش�رة التحرمي
470 ،444 ،438 ................8 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
300 .............................9 ڇ ڍ ڍ ڌ  
 403 .............................12 ې ې ى ى ائ 

�ش�رة امللك
156 .............................5 ڈ ڈ ژ ژ 
235 .............................10 ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

�ش�رة القلم
490 .............................10 ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
480 .............................19 ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
480 .............................24 چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
36 ...............................42 حس خس مس حص مص 

�ش�رة الاقة
395 .............................13 ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

�ش�رة املعارج
410 .............................23 ڑ ک ک ک ک 
410 .............................29 ے ے ۓ ۓ 
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410 .............................35 ېئ ىئ ىئ ىئ 
�ش�رة اجلن

432 .............................18 ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
495 .............................16 ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
202 .............................23 ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

�ش�رة ن�ح 
136 .............................28 حئ مئ ىئ يئ جب 

�ش�رة املزمل
91 ...............................10 ڑ ک ک ک 
234 .............................17 ې ې ې ې 

�ش�رة املدثر
263 .............................38 جب حب خب مب ىب 
365 .............................56 ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
489 .............................42 مج جح مح جخ 

�ش�رة االإن�شان
92 ...............................2 ى ى ائ ائ ەئ 
269 .............................3 ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 
236 .............................8 ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
97 ...............................12 ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
277 ،218  ......................22 ی ی ی ی جئ حئ مئ 
90 ...............................24 حت خت مت ىت يت جث مث 

�ش�رة النازعات
145 .............................26 ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
241 .............................40 ائ ائ ەئ ەئ وئ 

�ش�رة عب�س 
324 .............................34 ىئ ىئ ی ی ی 

�ش�رة التك�ير
13 ...............................29 وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 
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�ش�رة االن�شقاق
395 .............................8 ڇ ڇ ڍ ڍ 

�ش�رة املطففني
468 .............................26 ۉ ۉ ې ې 

�ش�رة الربوج
318 .............................4 ڀ ڀ ڀ 
234 .............................12 ۀ ۀ ہ ہ 

�ش�رة الفجر
148 .............................6 ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
472 .............................20 ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

�ش�رة ال�شم�س
477 ............................  9 ڦ ڦ ڄ ڄ 

�ش�رة الليل
 516 ،370.......................5 ہ ہ ہ ھ 

 
480  .............................8 ڭ ڭ ڭ ڭ 

�ش�رة ال�شحى
475 .............................8 گ گ گ 
270 .............................11 ڻ ڻ ڻ ڻ 

�ش�رة البينة
450 ،107.......................5 ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

�ش�رة العاديات
472 .............................8 ۓ ۓ ڭ ڭ 

�ش�رة التكاثر
277 .............................8 ہ ھ ھ ھ ھ 

�ش�رة الع�شر
سورة العر........................ 93، 344 ٱ 
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�ش�رة قري�س
سورة قريش.......................177، 273  ٱ ٻ 

�ش�رة الك�ثر
سورة الكوثر............................... 40 ڎ ڎ ڈ 

�ش�رة االإخال�س
21 ،20 ..........................1 ٱ ٻ ٻ ٻ 
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فهر�س االأحاديث
الصفحة احلديث 
223 ............................................................................ أأْعَلْمَتُه؟
391 ............................................... اْبَدأنَّ بَِمَياِمنَِها، َوَمَواِضِع الُوَضوِء ِمْنَها
45 ............................................. َك َأْبِشْ بَِخرْيِ َيْوٍم َمرَّ َعَلْيَك ُمْنُذ َوَلَدْتَك ُأمُّ
وا َفإِنَّ ِمْن َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج َأْلًفا .................................................. 74 َأْبِشُ
122 ................................................. وا، َفإِنَّ َهَذا الُقْرآِن َطَرُفُه بَِيِد اهللِ َأْبِشُ
96 .................................................. ي يِا ُأمَّ الَعاَلِء َفإِنَّ َمَرَض امُلْسِلُم أْبِشِ
111 ،75 ......................................... ُه َمْن  يِن َأنَّ َ اَلُم َفَبشَّ َأَتايِن ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّ
466 .................................................. أَتايِن ِجرْبِيُل فقال: يا حُمّمد! ِعْش َما
ّمد! َمْن َأْدَرَك........................................... 144 َأَتايِن ِجرْبيُل q َفَقاَل: َيا حُمَ
اَم اْبَتَعَثاين........................................................ 30 ُ ْيَلَة آتَِياِن، َوإهِنَّ َأَتايِن اللَّ
398 ........................................................................ َك؟ ه أُلمِّ َأحُتِبُّ
193 .............................................. َأُتِريُدوَن َأْن َتُقوُلوا َكاَم َقاَل َأْهُل اْلِكَتاَبنْيِ
263 ................................................................... َأَتْدُروَن َما اْلِغيَبُة؟
أَتْدُروَن Ǡȵ امُلْفِلِس............................................................... 61، 442
263 ............................................... ِذيَن يِح؟ َهِذِه ِريٌح الَّ َأَتْدُروَن َما َهِذِه الرِّ
َأَتْدُروَن َمِن امْلُْفِلُس؟................................................................. 257
402 ..................................................... ِة ِسْعٍد؟ َفواهللِ! َأَتْعَجُبوَن ِمن َغرْيَ
َئَة............................................... 366، 416 اّتِق اهلل َحْيُثاَم ُكْنَت، َوَأْتبِِع الَسيِّ
440 ،416 ............................................. ه ِق اهلَل وال َتُفضَّ اخلاتَم إال بَحقِّ اتَّ
450 ،366 ............................................... َسُكْم وا مَخْ ُقوا اهلُل َرّبُكْم، َوَصلُّ اتَّ
358 .............................................................. ْبَع امُلوبِقات اْجَتنُِبوا السَّ
اِر ِحَجاًبا....................................................... 479 اْجَعُلوا َبْيَنُكْم َوَبنْيَ النَّ
431 ............................................................. اْجِلْس َفَقْد آَذْيَت َوآَنْيَت
اَنا أْن نستقبَِل الِقبلَة لِغائٍط ............................................... 390 أَجْل، لَقْد هَنَ
223 ..................................................... َأْحبِْب َحبِيَبَك َهْوًنا َما، َعَسى َأْن
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228 ..................................................... َأَحبُّ النَّاِس َإىَل اهللِ َتَعاىَل َأْنَفُعُهْم
139 ....................................................................... َأَحيٌّ َوالَِداَك؟
394 .................................................. إَِذا َأَتْيَت َمْضَجَعَك َفَتَوضْأ ُوُضوَءَك
112 .......................................................... اِر اِر يَف النَّ إَِذا اْجَتَمَع َأْهُل النَّ
223 ....................................................... إِذا َأحبَّ َأحُدُكم َأخاُه َفلُيعِلمُه
96 ....................................................... إَِذا َأَحبَّ اهلُل َقْومًا اْبَتاَلُهْم فمن 
112 ...................................................... اِر اِر ِمْن النَّ إَِذا َأْخَرَج اهلُل َأْهَل النَّ
إَِذا َأْصَبَح اْبُن آَدَم، َفإِنَّ اأَلْعَضاَء............................................... 255، 489
ْيُل ِمْن َهاُهَنا، َوَأْدَبَر النَّهاُر................................................. 449 إَذا أْقَبَل اللَّ
386 .................................................. إَِذا أكَل َأَحُدُكْم َفليأُكْل بَِيِمينِه، َوإَِذا 
إَِذا الَتَقى امُلْسِلاَمِن بَِسْيَفْيِهاَم َفالَقاتُِل.................................................... 239
إَذا اْنَتَعَل أحُدُكْم َفْلَيْبَدأ بِالَيمنِي....................................................... 387
467 ................................................. َيا ْيِل َفَصلِّ ُجُل أْهَلُه ِمَن اللَّ إَِذا َأْيَقَظ الرَّ
390 ................................................ إَِذا َباَل َأَحُدُكْم َفاَل يأُخَذنَّ َذَكَرُه بَِيِمينِِه
328 ،302 ،85 ....................................... إَِذا َتَباَيْعُتْم بالِعينِة، وأخذُتْم أذناَب
36 .................................................. َع اهلل اْلِعَباَد بَِصِعيٍد َواِحٍد َناَدى إَِذا مَجَ
36 ..................................................... َة َيُقوُل اهلل نَّ ِة اجْلَ نَّ إَِذا َدَخَل َأْهُل اجْلَ
إَِذا َرَأْيُتْم َمْن َيبِيُع َأْو َيْبَتاُع يف املَْسِجِد.................................................. 433
404 ....................................................... إَِذا َزَنى الَعْبُد َخَرَج ِمْنُه اإِلياَمُن
ْس يف....................................................... 390 َب أحُدُكْم َفاَل َيَتَنفَّ َإَذا َشِ
410 ،403 ،25 ......................................... َسَها، َوَصامْت إَِذا َصّلْت املَْرَأُة مَخْ
َبا يف َقْرَيٍة فقد................................................ 405، 412 َنا َوالرِّ إَِذا َظَهَر الزِّ
294 .................................................. ُجُل أَلِخيِه َيا َكاِفر َفَقْد َباَء إَِذا َقاَل الرَّ
إَِذا َقاَم أحُدُكْم إىَِل الّصالِة َفاَل َيْبُصْق.................................................. 389
390 ................................................... إَِذا َقاَم َأحُدُكْم يِف َصالتِِه، ُيْقبُِل اهلل
431 ................................................ إَذا ُقْلَت لَِصاِحبَِك َيْوَم اجُلُمَعِة َأْنصت
311 ................................................... إَِذا كاَن يوُم اجُلُمَعِة َقَعَدِت املاَلئكُة
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461 ،460 ........................................... إَِذا َكاَن َيْوُم َصْوِم َأَحِدُكْم َفاَل َيْرُفْث
391 ،387 ............................................... إَِذا َلبِْسُتْم َوإَِذا َتَوضْأُتْم َفاْبَدُءوا 
21 .................................................... إَِذا َماَت َوَلُد الَعْبِد َقاَل اهلُل مِلاََلئَِكتِِه
97 ................................................... إذا َمِرَض الَعْبُد َبَعَث اهلُل إَِلْيِه َمَلَكنْيِ
241 .............................................. اْذَهْب إَِلْيِه، َفُقْل َلُه: إِنََّك َلْسَت ِمْن َأْهِل
156 ............................................................... اْذَهُبوا بَِنا ُنْصِلُح َبْيَنُهْم
505 .................................................. إسباُغ الُوُضوء َعىل املََكاِرِه، وإِْعاَمُل 
505 .................................................... إْسَباُغ الُوُضوِء َعىَل املََكاِرِه، َوَكْثَرُة
417 ........................................................... اْسَتْحُيوا ِمَن اهللِ َحقِّ احَلَياِء
485 ................................................... ُصوا، َواْعَلُموا َأنَّ اْسَتِقيُموا َوَلْن حُتْ
ُه.................................................. 240 َف َرُجٌل َعىَل َنْفِسِه، َفَلـامَّ َحرَضَ َأرْسَ
110 ،107 ............................................. َأْسَعُد النَّاِس بَِشَفاَعتِي َيْوَم الِقَياَمِة
289 ،186 ......................................... ُلوا اَم َعَلْيِهْم َما مُحِّ اْسَمُعوا َوَأِطيُعوا، َفإِنَّ
اْسَمُعوا َوَأِطيُعوا، َوإِِن اْسُتْعِمَل َعَلْيُكْم ............................................... 198
َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل، َوَأينِّ َرُسوُل اهللِ......................................... 105، 111
434 ،290 ...................................... َه اَل َيْأِت َزَماٌن إاِلَّ َوالَِّذي َبْعَدُه وا ِفإِنُّ اْصرِبُ
، َفإِنَّ َفَساَد َذاِت الَبنْيِ .............................................. 153 إِصاَلُح َذاِت الَبنْيِ
ا ِمْن أْنُفِسُكْم َأْضَمْن َلُكُم.......................... 403، 410، 413، 517 اْضَمُنوا يِل ِستًّ
486 ،86 ........................................ اَلَة ْك بِِه َشْيئًا، َوَأِقْم الصَّ اْعُبِد اهلَل َواَل ُتْشِ
الَم، َوَأْطِعُموا ............................................. 22 َن، َوَأْفُشوا السَّ مْحَ اْعُبُدوا الرَّ
18 ............................................. ٍس: َشَباَبَك َقْبَل َهَرِمَك ًسا َقْبَل مَخْ اْغَتنِْم مَخْ
301 .................................................. اْغُزوا بِاْسِم اهللِ، يِف َسبيِل اهللِ، َقاتُِلوا
َقِت اْلَيُهوُد َعىَل إِْحَدى َوَسْبِعنَي ِفْرَقًة............................................... 283 ْفرَتَ
133 ......................................... ْرَحاَم َعاَم، َوِصِل اأْلَ اَلَم، َوَأْطِعِم الطَّ َأْفِش السَّ
اَلُة........................................... 463 أفضُل الصالِة بعَد الّصالِة املَْكُتوَبِة؛ الصَّ
430 ............................................... ْبِح أْفضُل الّصَلَواِت ِعْنَد اهللِ َصاَلُة الصُّ
َأَفاَل َأُكوُن َعْبًدا َشُكوًرا..................................................... 43، 99، 465
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ْقَها َتْطِليَقًة........................................................... 30 ِديَقَة َوَطلِّ اْقَبِل احْلَ
121 ................................................... ُه َيْأِت َيْوَم اْلِقَياَمِة اْقَرُءوا اْلُقْرآَن؛ َفإِنَّ
بُّ ِمَن الَعْبِد يِف َجْوِف.............................................. 464 َأْقَرُب َما َيُكوُن الرَّ
445 ......................................................... َأْكثُِروا ِمْن َذكِر هاِذم الّلَذاِت
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205 .................................................. ْيِل اَعِة ِفَتنًا َكَقْطِع اللَّ إنَّ َبنْيَ َيَديَّ السَّ
207 ............................................................ اَعِة اهْلَْرَج إِنَّ َبنْيَ َيَدِي السَّ



557 البشارات النبوية

8 ............................................. ِ َوَماَلئَِكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسِلِه َواْلَيْوِم َأْن ُتْؤِمَن بِاهللَّ
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تِي املَاُل............................................... 206، 472 ٍة ِفْتَنًة َوِفْتَنُة ُأمَّ إِنَّ لُِكلِّ ُأمَّ
116 ............................................................... ِ َأْهِلنَي ِمَن النَّاِس إِنَّ هلِلَّ
إِنَّ هلل ُجَلساٍء َيْوَم الِقياَمِة َعْن َيمنِي.................................................... 225
ُرِق...................................................... 240 ِ َماَلئَِكًة َيُطوُفوَن يِف الطُّ إِنَّ هلِلَّ
450 ،440 ........................................................... يَّاِت اَم اأَلْعاَمُل بِالنِّ إِنَّ
374 ........................................................ ِة َوإِنَّاَم اِلْمِرٍئ يَّ اَم اأَلْعاَمُل بِالنِّ إِنَّ
ٌة مهداة.................................................................... 248 اَم َأنا َرمْحَ إِنَّ
515 ،131 ..................................................... ْنَيا أَلْرَبَعة َنَفٍر: َعْبٍد إِنَّام الدُّ
490 ،423 ............................................. اَم َمَثُل اجَلِليِس الّصالِِح َوَجليِس إِنَّ
197 ......................................................... اَم َمَثيِل َوَمَثُل َما َبَعَثنِي اهلل بِِه إِنَّ
َة بَِضعفائَِها..................................................... 505 إِنَّام َيْنُرُ اهلُل َهِذِه اأُلمَّ
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417 ،401 ............................................... إِنَّ امْلَْرَأَة ُتْقبُِل يِف ُصوَرِة َشْيَطاٍن 
إِنَّ امْلُْقِسِطنَي ِعْنَد اهللِ َعىَل َمَنابَِر................................................. 189، 388
138 ................................................... ُجِل َأْهَل ُودِّ إِنَّ ِمْن َأَبرِّ اْلرِبِّ ِصَلَة الرَّ
إِنَّ من ِضئضئ َهَذا َقْوًما َيْقَرؤوَن..................................................... 295
225 .................................................... إِنَّ ِمْن ِعباِد اهللِ ِعباًدا َلْيُسوا بَِأْنبِياِء
154 .............................................. إنَّ ِمَن النَّاِس َناسًا َمَفاتِيَح للَخرْيِ َمَغالِيَق
249 ........................................... اَن َوُأَساَمَة َف ُعْثاَمَن ْبَن َعفَّ إنَّ النَّبيَّ l َخلَّ
434 ،289 ،185 ................................. ا ا َسَتُكوُن َبْعِدي َأَثَرٌة َوُأُموٌر ُتْنِكُروهَنَ َ إهِنَّ
335 ............................................... َنُن، َلقْد ُقلتم والِذي َنْفِس بَِيِدِه إهنا السُّ
إِنَّ َهذا يوُم عيٍد َجَعَلُه اهلُل للُمْسِلمنَي.................................................. 430
تِي ُيْرِسُل اهلل........................................................ 233 إِنَّ َهِذِه اآلَياِت الَّ
ٍء ِمْن .................................................. 433 إِنَّ َهِذَه املََساِجَد اَل َتْصُلَح ليَِشْ
أنه رأى النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َرَفَع َيدْيِه حني دخَل............................................. 392
422 ................................................................... إنه َسَيْنَهاُه َما َيُقوُل
ِمنُي َيْوَم................................................... 110 ُجُل الَعِظيُم السَّ ُه َلَيْأِت الرَّ إِنَّ
246 ............................................................ ُه َداٌء ُه َلْيَس بَِدَواٍء، َوَلِكنَّ إِنَّ
ا....................................................... 209 ُه مَلْ َيُكْن َنبِيٌّ َقْبيِل إاِلَّ َكاَن َحقًّ إِنَّ
263 ...................................................... َباِن يِف َكبرٍِي َباِن َوَما ُيَعذَّ اَم َلُيَعذَّ ُ إهِنَّ
212 .................................................... ى  ُه َمْن َيِعْش ِمْنُكْم َبْعِدى َفَسرَيَ إِنَّ
ُه ُيْسَتْعَمُل َعَليُكْم ُأَمراُء َفَتْعِرُفوَن.................................................... 291 إِنَّ
235 .................................................... إيِنِّ َأَرى َما اَل َتَرْوَن، َوَأْسَمُع َما ال
421 ................................................................. إينِّ اَل ُأَصاِفُح النَِّساَء
429 ،427 ........................................... إِنَّ َيوَم اجُلمعِة َسيُِّد األّياِم َوَأْعَظُمها
189 ................................................... ِة َثاَلَثٌة: ُذو ُسْلَطاٍن ُمْقِسٌط نَّ َأْهُل اجْلَ
203 ...................................................... اِر َعَذاًبا َأُبو َطالٍِب َأْهَوُن َأْهِل النَّ
398 ........................................................... ُة يا رسوَل اهلل! أَوتزين احُلرَّ
128 ........................................................ أوصاين خلييل أن أِصَل َرمِحي
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131 ................................................. رْيِ َأْوَصايِن َخِلييِل l بِِخَصاٍل ِمَن اخْلَ
500 ................................................... اَسُب بِِه الَعْبُد َيْوَم الِقَياَمِة ُل َما ُيَ َأوَّ
238 .................................................. ُل َما ُيْقىَض َبنْيَ النَّاِس َيْوَم اْلِقَياَمِة َأوَّ
366 .................................................................. ُأْوِصيُكْم بَِتْقَوى اهللِ
اَعِة................................................. 198 ْمِع َوالطَّ ُأْوِصيُكْم بَِتْقَوى اهللِ َوالسَّ
283 ....................................... َر اَعِة َوإِْن َتَأمَّ َأْوِصيُكْم بَِتْقوى اهللِ والَسْمِع َوالطَّ
486 ...................................... اَعِة، َوإِْن َعْبًدا ْمِع َوالطَّ ُأْوِصيُكْم بَِتْقَوى اهللِ َوالسَّ
413 ........................................................... ُرَقاِت اُكْم َواجُلُلوَس بِالطُّ إيَّ
ُخوَل َعىَل النَِّساِء........................................................... 419 اُكْم والدُّ إيَّ
اَم َهَلَك ِمْن َكان..................................................... 125 ؛ َفإِنَّ حَّ اُكْم َوالشُّ إِيَّ
518 ............................................... اُكْم َوالَكِذَب، َفإِنَّ الَكِذَب هَيِْدي إىَِل  إِيَّ
517 .................................................... آيُة امُلَناِفُق َثاَلٍث، َوإِْن َصىلَّ َوَصاَم
49 ................................................. ... آَيُتُهْم َرُجٌل َأْسَوُد، إِْحَدى َعُضَدْيِه
119 ................................................... أُيْعِجُز َأَحَدُكْم َأْن َيْقَرَأ ُثُلَث الُقْرآَن
أيُّ ُعَرى اإِلْسالِم َأْوَثُق؟............................................................. 220
119 ............................................... ُكْم ُيِبُّ َأْن َيْغُدَو ُكلَّ َيْوٍم إىَِل ُبطَحان َأيُّ
415 ................................................. ْت َعىَل َقْوم ـاَم اْمَرَأٍة اْسَتْعَطَرْت َفَمرَّ َأيُّ
29 ....................................................... اَلَق اَم اْمَرَأٍة َسَأَلْت َزْوَجَها الطَّ َأيُّ
207 ..................................................... ِخيِه َيا َكاِفُر، َفَقْد اَم َرُجٍل َقاَل أِلَ َأيُّ
103 ....................................................... اإْلِياَمُن بِْضٌع َوَسْبُعوَن َأْو بِْضٌع
250 .................................................... الِة بِيَّ l َعىَل إَِقاِم الصَّ َباَيْعُت النَّ
ْمِع ..................................................... 198 َباَيْعَنا َرُسوَل اهللِ l َعىَل السَّ
126 ،117 ........................................................... َبٍخ، َذلَك َماٌل َرابِح
504 ،70 ............................................... َلِم إىَِل امْلََساِجد ائنَِي يِف الظُّ ِ امْلَشَّ َبشِّ
71 ...................................................... َمى َعَلْيِه ِ الَكانِِزيَن بَِرْضٍف ُيْ َبشِّ
80 ،72 ................................................. ْ هذه األمَة بالتيسرِي، والسناِء َبشِّ
ين....................................................... 327 ناِء، والدِّ ْ هذِه األّمِة بالسَّ َبشِّ
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َر...................................................... 321 ًة َعْيًنا، َوَأمَّ يَّ َبَعَث النبيُّ l رَسِ
336 .................................................... َبْل َأْنُتْم َيوَمئٍذ كثرٌي؛ وَلكنكم ُغثاء
اَلم........................................................... 127 وا َأْرَحاَمُكم َوَلْو بِالسَّ ُبلُّ
499 ،449 ،101 ......................................... ٍس َشَهاَدِة  ُبنَِي اإِلْساَلُم َعىَل مَخْ
515 ،253 ..................................................... َقا الَبْيَعاِن بِاخِلَياِر َما مَلْ َيَتَفرَّ
ُمَك يِف َوْجِه َأِخيَك َلَك َصَدَقة................................................ 22، 39 َتَبسُّ
159 ،118 ................................................. وا َتَرْكُت ِفيُكْم َشْيَئنْيِ َلْن َتِضلُّ
ب..................................................... 186 ِمرِي، َوإِْن ُضِ َتْسَمُع َوُتِطيُع لأِْلَ
132 .................................................... ُك بِِه َشْيًئا، َوُتِقيُم َتْعُبُد اهلل َواَل ُتْشِ
ُتْعَرُض اأَلْعاَمُل يِف ُكلِّ اْثَننْيِ .......................................................... 155
388 ،378 .................................................... ُتْعَرُض اْلِفَتُن َعىَل اْلُقُلوِب 
َتْغُزوَن َجِزيَرَة اْلَعَرِب، َفَيْفَتُحَها................................................... 73، 81
404 ...................................................... ْيِل اَمِء نِْصَف اللَّ ُتفَتُح أْبَواُب السَّ
431 ......................................................... َتَقّدُموا َفأُتوا يِب، َوْلَيْأَتمَّ بُِكم
373 ......................................................... ْقَوى َهاُهنا ْقَوى َهاُهنا، التَّ التَّ
اَعِة ِفَتٌن َكِقَطِع .................................................... 205 َتُكوُن َبنْيَ َيَدِي السَّ
83 .......................................................... ُة ِفيُكْم َما َشاَء اهلُل َتُكوُن الُنُبوَّ
451 ......................................................... َيايِل َما ُتَصيلِّ َوُتْفِطُر َتُْكُث اللَّ
222 ......................................................................... وا تادوا حتابُّ
476 ،474 ............................................. : َما َنَقَص َمال َثاَلٌث ُأقِسُم َعَلْيُهنَّ
هم َضاِمٌن َعىَل اهللِ؛ إْن عاَش.................................................. 506 َثاَلَثٌة ُكلُّ
144 ............................................. ًفا  َثالَثٌة ال يقبُل اهلُل ِمْنُهْم َيْوَم الِقياَمِة رَصْ
408 ...................................................... َمُهْم اهلُل َيْوَم الِقَياِمة َثاَلثٌة اَل ُيَكلِّ
143 .................................................... َثاَلَثٌة اَل َيْنُظُر اهلُل إَِلْيِهْم َيَوَم الِقَياَمة
456 .............................................. ائُِم ثاَلُث َدَعَواٍت ُمْسَتَجاَباٌت َدْعوُة الصَّ
، اَل َشّك............................................... 144 ثاَلُث َدَعَواٍت ُمْسَتَجاَباٌت هَلُنَّ
400 ................................................. َة، َواَل َيْنُظُر اهللِ ثالٌث اَل َيْدُخُلوَن اجَلنَّ
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107 ............................................ َثاَلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجَد هِبِنَّ َحاَلَوَة اإِلياَمن
220 ................................................ َثاَلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجَد َحاَلَوَة اإِلياَمن
امء.................................................. 389 ... ُثمَّ َأَخَذ بَِيِدي َفَعَرَج يِب إىَِل السَّ
130 ................................................. ْهُي َعِن امُلْنَكِر ُثمَّ اأَلْمُر بِاملَْعُروِف ِوالنَّ
ِكنَي بَِأْمَوالُِكْم َوَأْنُفِسُكْم ......................................... 171، 343 َجاِهُدوا امْلُْشِ
ٌة َوالُفْرَقُة َعَذاب........................................................... 86 اجَلاَمَعُة َرمْحَ
428 .................................................... اجُلُمَعُة حقٌّ َواِجٌب َعىَل ُكلِّ ُمْسِلم
يب............................................................ 500 : النَِّساُء والطِّ ُحبَِّب إيَِلَّ
340 .............................................................. َحتَّى َتْرِجُعوا إىل ِدينُِكم
ٌس.......................................................... 221 َحقُّ امُلْسِلِم َعىَل امُلْسِلِم مَخْ
250 ،221 ................................................... َحقُّ امْلُْسِلِم َعىَل امْلُْسِلِم ِستٌّ
197 ........................................................ اِر ِ الَِّذي َأْنَقَذُه ِمَن النَّ احَلْمُد هلِلَّ
ا اْبَتالَك بِِه..................................................... 54 احَلْمُد هللِ الِذي َعاَفايِن مِمَّ
37 ....................................................... ُه ْ َحْيُث َما َمَرْرَت بَِقرْبِ َكاِفٍر َفَبشِّ
397 ........................................................ َخَرْجُت ِمْن نَِكاٍح، َومَلْ أْخُرج
ا................................... 144، 212، 487 وا َبْعَدُهَ ْفُت ِفيُكْم َشْيَئنْيِ َلْن َتِضلُّ َخلَّ
389 ................................................ َب َكتَِفُه َخلَق اهلُل آدَم ِحنَي َخَلَقُه، َفرَضَ
425 .................................................... اخَلْمُر أمُّ الَفَواِحِش، َوَأْكرَبُ الَكَبائِِر
436 ..................................................... ٌس َمْن َعِمَلُهنَّ يِف يوٍم َكَتَبُه اهلُل مَخْ
167 ............................................................ اِر َواِرُج ِكاَلُب َأْهِل النَّ اخْلَ
186 ................................................ وَنُكْم ْم َوُيِبُّ وهَنُ ِذيَن حُتِبُّ تُِكُم الَّ ِخَياُر َأئِمَّ
155 ................................................. خياُر عباِد اهللِ الذين إذا ُرؤوا ُذِكَر اهلُل
283 .................................................... ْم َخرْيُ النَّاِس َقْريِن، ُثمَّ اّلِذيَن َيُلوهَنُ
419 .................................................... ها َجاِل َأّوهُلَا َوَشُّ َخرْيُ ُصُفوِف الرِّ
172 ....................................................... َمُه َم الُقْرآَن َوَعلَّ ُكْم َمْن َتَعلَّ َخرْيُ
497 ،297 ........................................... ْم  ُدَعاٌة َعىَل أْبَواِب َجَهنَّم، َمْن َأَجاهَبُ
496 ،309 ،289 ،248 ،226 ،186 ،150 ............................. الديُن الّنصيَحُة
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ٍة َوَأْرَبِعنَي.................................................. 71 ُة ُجْزٌء ِمْن ِستَّ احِلَ ْؤَيا الصَّ الرُّ
499 ،352 ،4 ...................................... َرأُس اأَلْمِر اإلسالُم، َوَعُموُده الّصاَلُة
408 ،362 .......................................... ْيَلَة َرُجَلنْي َأَتَيايِن، َفَصِعَدا يب َرَأْيُت اللَّ
َي يِب ِرَجااًل ُتْقَرُض..................................................... 38 َرَأْيُت َلْيَلَة ُأرْسِ
275 .................................................... ين ، َواْنُرْ َربِّ َأِعنِّي َواَل ُتِعْن َعيَلَّ
460 ..................................................... ُربَّ َصائٍِم َلْيَس َلُه ِمْن ِصَياِمِه إاِلَّ
490 ....................................................... ُجُل َعىَل ِديِن َخِليِلِه، َفْلَيْنُظْر الرَّ
128 ..................................................... َقٌة بِاْلَعْرِش َتُقوُل: َمْن ِحُم ُمَعلَّ الرَّ
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132 ...................................................................... ُلوين ُلويِن َزمِّ َزمِّ
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434 ........................................................ وا َسَتْلَقوْن َبْعِدي أَثَرًة، َفاْصرِبُ
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126 ................................................... َدَقُة َعىَل املِْسِكنِي َصَدَقٌة، َوِهَي الصَّ
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َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه إىَِل اهللِ َوَرُسولِِه.................................................... 340
105 ...................................................... ائَِط َفَمْن َلِقيَت ِمْن َوَراِء َهَذا احْلَ
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ِة َخْسٌف َوَمْسٌخ َوَقْذٌف................................................... 424  يِف َهِذه اأُلمِّ
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359 .................................................... َتُم عىَل َعَمِلِه إالَّ الِذي ُكلُّ مّيٍت خُيْ
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490 ،423 ...................................... اَل ُتَصاِحْب إالَّ ُمْؤِمًنا، َواَل َيْأُكْل َطَعاَمَك
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87 ........................................................ َمْن َرَأى ِمْن َأِمرِيِه َشْيًئا َيْكَرُهُه 
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515 ..................................................... َغُه َهاَدة بِِصْدٍق َبلَّ َمْن َسَأَل اهلَل الشَّ
220 ................................................ ُه َأْن َيَِد َحاَلَوَة اإِلياَمُن َفْلُيِحبَّ َمْن رَسَّ
123 .................................................. ُه أْن ُيِبَّ اهلَل ورسوَلُه َفْلَيْقَرْأ َمن رَسَّ
ا....................................................... 179 ْيَف َفَلْيَس ِمنَّ َمْن َسلَّ َعَلْيَنا السَّ
173 ............................................... َمْن َسَلَك َطِريًقا َيْطُلُب ِفيِه ِعْلاًم، َسَلَك
256 .................................................... َمْن َسِلَم امُلْسِلُموَن ِمْن لَِسانِِه َوَيِدِه
َمن َسِمُع َرُجاًل َيْنُشُد َضاّلًة........................................................... 433
428 ................................................... ُمَعِة َومَلْ َيْأِت َطَبَع َمْن َسِمَع نَِداَء اجْلُ
501 ................................................. َداَء َفَلْم َيْأتِِه َفاَل َصاَلَة َلُه َمْن َسِمَع النَّ
503 ................................................ َداَء َفْلم ُيِْب َفاَل َصاَلَة َلُه َمْن َسِمَع النِّ
183 ............................................................ ْمَر َفاْجِلُدوُه َب اخْلَ َمْن َشِ
112 ................................................. دًا مَّ َمْن َشِهَد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل، َوَأنَّ حُمَ
453 ................................................. َمْن َصاَم َرَمَضاَن إِياَمًنا َواْحتَِساًبا ُغِفَر
454 ............................................................. َهَداِء يقنَي َوالشُّ دِّ ِمَن الصِّ
506 ..................................................... اَعٍة َمن َصىّل هللِ أْرَبِعنَي َيْوًما يِف مَجَ
41 ................................................... َمْن َصَنَع إَِلْيُكْم َمْعُروًفا َفَكاِفُئوُه َفإِْن
19 ..................................................... ُك بِِه َشْيًئا َفَأَقاَم َمْن َعَبَد اهلَل اَل ُيْشِ
491 ....................................................... َمن َعِمَل َعَماُل َلْيَس َعَلْيِه َأْمُرَنا

 507 ،504 ............................................ َمْن َغَدا إىَِل املَْسِجِد َأْو َراَح أعد اهلل
348 ...................................................... َمْن َغَزا يِف سبيِل اهللِ، ومَلْ َيْنِو إالَّ
430 ................................................. َر َل يَوَم اجُلُمَعِة واْغَتَسَل، وَبكَّ َمْن َغسَّ
357 ،348 ........................................... َمْن َقاَتَل لَِتكوَن َكِلَمُة اهللِ ِهَي الُعلَيا 
111 ................................................ َمْن َقاَل: َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهلل َوْحَدُه
263 ................................................. َمْن َقاَل يِف ُمْؤِمٍن َما َلْيَس ِفيَه، َأْسَكَنُه
458 .................................................. ا َمْن قاَل: )اَل إَِلَه إال اهلل(؛ ُختَِم َلُه هِبَ
يَك.............................................. 109 َمْن َقاَل: )اَل إَِلَه إاِلَّ اهلل، َوْحَدُه اَل َشِ
108 ............................................... َمْن َقاَل: )اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل(، َوَكَفَر باَِم يعبد
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467 ،120 ....................................... َمْن َقاَم بَِعْشِ آَياٍت مَلْ ُيْكَتْب ِمَن الَغاِفِلنَي
َمْن َقاَم َرَمضان إياَمًنا َواْحتَِساًبا ُغفَر................................................... 469 
469 ..................................................... َمْن َقاَم َلْيَلِة الَقْدِر إياَمًنا َواْحتَِساًبا
357 ،345 ................................................ ٍة، يدعو يَّ َمْن ُقتَِل حتَت َراَيٍة ُعمِّ
400 ،354 ،58 .................................... َمْن ُقتَِل ُدوَن َمالِِه َفُهَو َشِهيٌد َوَمْن ُقتَِل
َمْن َقَرَأ آَيَة الُكْريِسِّ ُدُبَر ُكلِّ َصاَلٍة..................................................... 124
119 ..................................................... َمْن َقرَأ َحْرًفا ِمْن ِكَتاِب اهللِ َفَلُه بِِه
119 ...................................................  َمْن َقَرَأ َعْشَ آَياٍت يِف َلْيَلٍة ُكتِب َلُه 
29 ...................................................... َمْن َقَطَع َرمِحًا أو َحَلَف عىل يمنٍي
441 ................................................. َمْن َكاَنْت َلُه َمْظَلَمٌة أَلَحٍد ِمْن ِعْرِضِه
127 .............................................. َمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاهللِ َوالَيْوِم اآلِخِر َفْلَيِصْل
258 ،256 ........................................ َمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاهللِ َوالَيْوِم اآلِخِر َفْلَيُقْل
464 ......................................... ِمْن ُكلِّ الليِل قد أوتَر رسوُل اهلل l ِمْن أّوِل
450 ................................................ ْيِل َفال ِصَياَم َياَم ِمَن اللَّ َمْن مَلْ ُيَبيِِّت الصِّ
450 .............................................. َياَم َقْبَل الَفْجِر َفاَل ِصَيام ِمِع الصِّ َمْن مَلْ ُيْ
460 .............................................. وِر َوالَعَمَل بِِه، َفَلْيَس  َمْن مَلْ َيدْع َقْوَل الزُّ
270 .................................................... َمْن مَلْ َيْشُكْر اْلَقِليَل مَلْ َيْشُكْر اْلَكثرَِي
356 ............................................... َمْن َماَت يف سبيِل اهلل أو ُقتَِل فهَو َشهيٌد
141 ..................................................... بِيَّنَي َمْن َماَت َعىَل َهَذا َكاَن َمَع النَّ
ْث بِِه َنْفَسُه َماَت.............................................. 345 دِّ َمْن َماَت َومَلْ َيْغُز َومَلْ ُيَ
َمْن َماَت َوُهَو َيْعَلُم َأنَّ اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل............................................ 105، 111
451 ................................................... َب َمْن َنِسَ َوُهَو َصائٌم فَأَكَل َأْو َشِ
265 ..................................................... َيْيه َوَشَّ َمْن َوَقاُه اهلُل َشَّ َما َبنْيَ حَلْ
َغ.................................................. 309 َمْن ُيْؤويني؟ َمْن َينُرين؟ حتَّى أبلِّ
189 ................................................ ْجَعُة َمْن َيْأتِنا بَِخرَبِ اْلَقْوِم أْشرَتُِط َلُه الرَّ
يِن.................................................... 172 ْهُه يِف الدِّ ا ُيَفقِّ َمْن ُيِرِد اهلُل بِِه َخرْيً
410 ،265 ............................................. َيْيِه َوَما َبنْيَ َمْن َيْضَمْن يِل َما َبنْيَ حَلْ
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282 ............................................... ُجوُم الُنُجوُم أِمَنٌة لِْلّساَمِء، َفإَِذا َذَهَبْت النُّ
440 ........................................................................... الَنَدُم َتْوَبٌة
172 ..................................................... َغُه ا َشْيًئا َفَبلَّ َ اهلل اْمَرًأ َسِمَع ِمنَّ َنرضَّ
468 ..................................................... نِْعَم الرُجُل َعْبَد اهللِ َلْو َكاَن ُيَصيل
76 .................................................... ى َنَعْم، َأَنا َدْعَوُة َأيبِّ إِْبَراِهيَم، َوُبْشَ
َنَعْم، إِْن ُقتِْلَت يِف َسبِيِل اهللِ، َوَأْنَت..................................................... 95
18 .................................................... نِْعَمَتاِن َمْغُبوٌن ِفيِهاَم َكثرٌِي ِمَن النَّاِس
ِك....................................................................... 137 َنَعْم ِصيِل ُأمَّ
203 ................................................. َنَعْم، ُهَو يِف َضْحَضاٍح ِمْن َناٍر، َوَلْواَل
َنَعْم، َوِفيِه َدَخٌن...................................................................... 207 
142 ..................................................... ِة، َفَسِمْعُت نَّ نِْمُت، َفَرَأْيُتنِي يِف اجْلَ
ُة.................................................. 57 نَّ ا َفَوَجَبْت َلُه اجْلَ َهَذا َأْثَنْيُتْم َعَلْيِه َخرْيً
َهَذا َسبِيُل اهلل ِ ُمْسَتِقيام................................................................ 486
393 ........................................................................ َهِذِه يُد ُعثامَن
452 ................................................................. َهْل َتُِد َما ُتْعتُِق َرَقَبًة
59 ........................................................... ُكْم؟ َهْل َتْدُروَن َماَذا َقاَل َربُّ
503 ،502 .................................................... اَلِة؟ َداَء بِالصَّ َهْل َتْسَمُع النِّ
؟...................................................................... 141 َهْل َلَك ِمْن ُأمٍّ
َهْل َمَسْحُتاَم َسْيَفْيُكاَم؟................................................................ 512
374 ......................................................... ، الذي ال إْثَم هَو الَتِقيُّ الّنِقيُّ
ِة.......................................................................... 265 هَي يف اجَلنِّ
256 ،29 ..................................................................... اِر ِهَي يِف النَّ
ْنيا.......................................... 170، 376 ُثُكْم َحديًثا َفاْحَفُظوُه، إِنَّام الدُّ َوُأَحدِّ
135 .................................................. ُرَج َوَأِطْع َوالَِدْيَك، َوإِْن َأَمَراَك َأْن َتْ
88 ................................................ رْبِ، َوَأنَّ الفرج َواْعَلْم َأنَّ النَّْرَ َمَع الصَّ
226 .................................................. َة  نَّ َوالِذي َنْفِس بَِيِدِه! اَل َتْدُخُلوا اجْلَ
206 ................................................... ْنَيا َوالَِّذي َنْفِس بَِيِدِه! اَل َتْذَهُب الدُّ
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 360 ................................................... َوالَِّذي َنْفِس بَِيِدِه! اَل ُيْكَلُم أحٌد يف
َوالَِّذي َنْفِس بَِيِدِه! َلَيْأتنَِيَّ َعىَل النَّاِس.................................................. 207
142 ............................................................ ِة الَوالُِد َأْوَسُط َأْبَواِب اجَلنَّ
24 ..................................................... واهللِ إينِّ ألسَتغِفُر اهلَل َوَأُتوُب إليِه 
اِر........................................... 96، 369، 442 واهللِ! اَل ُيْلِقي اهلُل َحبِيَبُه يِف النَّ
نَّ اهلَل َهَذا اأَلْمَر، َحتَّى.................................................. 88، 187 َواهلل َلُيتِمَّ
َوَأْنُتْم َمْسُئوُلوَن َعنِّي، َفاَم َأْنُتْم َقائُِلوَن؟................................................ 248
َوإِنَّ اْلَعامِلَ َلَيْسَتْغِفُر َلُه َمْن يِف السموات................................................ 172
250 ،167 ......................................... ْنبَِياَء ْنبَِياِء، وإِنَّ اأْلَ َوإِنَّ اْلُعَلاَمَء َوَرَثُة اأْلَ
166 ............................................... تِي َقْوٌم َتَتَجاَرى هِبُِم ُه َسَيْخُرُج يِف ُأمَّ َوإِنَّ
اُكْم َوالَكِذَب، َفإِنَّ الَكِذَب هَيِْدي إىِل.................................... 490، 517 ... َوإِيَّ
ّمٍد ملسو هيلع هللا ىلص...................................................... 465  َوَخرْيُ اهَلْدِي َهْدُي حُمَ
212 ............................................... ًة تِي َعىَل َثاَلٍث َوَسْبِعنَي ِملَّ َوَسَتْفرَتُِق ُأمَّ
َواْلَصرْبُ ِضياُء......................................................................... 98
391 ............................. وكان النبيُّ l ِعندها يف ليَلتها، فصىلَّ النبيُّ l العشاَء
ُلَونَّ َرُجٌل بِاْمَرأٍة، َفإِنَّ َثالِْثَهام................................................ 421 ... َوال خَيْ
479 .............................................. َكاَة؛ إاِلَّ َحَبَس اهلُل َعْنُهم َواَل َمَنَع َقْوٌم الزَّ
َواِفِل..................................................  369 ُب إيَِلَّ بالنَّ َواَل َيَزاُل َعْبدي َيَتَقرَّ
144 ................................................................ ĈȼĊɅ ĆǼĈȱǟ Ćȿ ĆȸĆȞĆȱ ĊȸĆȵ ǃǟ ĆȸĆȞĆȱĆȿ
502 ............................................. اَلِة َفُتَقاَم ُثمَّ آُمَر ْمُت َأْن آُمَر بِالصَّ َوَلَقْد َهَ
الَوَلُد للِفَراش َولِْلَعاِهِر احَلَجر................................................. 396، 406
َوَمْن َمسَّ احَلىَص َفَقْد َلَغا............................................................. 431
456 .............................................. َياِم ُدِعَي ِمْن َباِب َوَمْن َكاَن مْن َأْهِل الصِّ
458 ،98 ،94  ................................ ُه اهلُل، َوَما ُأْعطَي َأَحٌد ... َوَمْن َيَتّصرَبُ ُيَصرّبَ
 355 ..........................................  َوَهْل َيُكبُّ الناَس يف الّناِر َعىَل ُوُجوِهِهم إالَّ
َوُيسيُئوَن اْلِفْعَل...................................................................... 166
122 ................................................ ِذيَن ُيْؤَتى بِاْلُقْرآِن َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَأْهِلِه الَّ
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َيُؤمُّ الَقْوَم َأْقَرُؤُهْم لِِكَتاِب اهللِ......................................................... 120
153 ............................................... ها َك َعىل َصَدَقٍة ُيِبُّ َيا َأَبا َأيُّوب! َأال َأدلُّ
72 ................................................. َة ْبَن َخَلٍف َيا َأَبا َجْهِل ْبَن ِهَشاٍم! َيا ُأَميَّ
َيا اْبَن آدَم! إِنََّك َما َدَعْوَتنِي َوَرَجْوَتنِي................................................. 439
362 ....................................................... ا ِجناٌن يِف اجَلّنِة َيا ُأمَّ َحاِرَثة! إهنَّ
470 ،133 ................................. َعام اَلَم، َوَأْطِعُموا الطَّ ا الّناُس! َأْفُشوا السَّ َ يا أهيُّ
ا؟.......................................................... 361 َيا َجابُر! َمايِل أَراَك ُمْنَكِسً
269 .................................................. َيا َعائَِشة! َأَفاَل َأُكوُن َعْبًدا َشُكوًرا؟!
439 ....................................................... ْيِل ِطُئوَن بِاللَّ يا ِعَباِدي! إِنَُّكْم ُتْ
اَم ِهَي َأْعاَمُلُكْم ُأْحِصيَها َلُكْم................................................ 66 َيا ِعَباِدي إِنَّ
28 ................................................ ْلَم َعىَل َنْفس ْمُت الظُّ َيا ِعَباِدي! إيِنِّ َحرَّ
َيا ُعْقَبُة! ِصْل َمْن َقَطَعَك، َوَأْعِط َمْن.................................................. 131
413 .......................................................... ْظَر ْظَرَة النَّ ! ال ُتْتبِِع النَّ يا َعيِلُّ
! ُقْل: اَل إَِلَه إاِلَّ اهلل، َكِلَمًة َأْشَهُد................................................. 202 َيا َعمِّ
يا ُغالُم! َسمِّ اهلَل، َوُكْل بَيمينَِك، َوُكْل................................................. 386
20 .......................................................... ا َيْأُمُر بِِه َيا ُفاَلُن؛ َما َيْمَنُعَك مِمَّ
ّمد! ِعْش َما ِشْئَت َفإِنََّك َميٌِّت.................................................... 446 َيا حُمَ
407 ..................................................... ايِن اَل َيْنِكُح إالَّ َزانَِيًة  َيا مْرثُِد! الزَّ
َيا ُمَعاُذ! ال َتَدَعنَّ يِف ُدُبِر ُكلِّ َصاَلٍة َأْن................................................. 276
455 ،415 ..................................... َباِب! َمْن اْسَتَطاَع ِمْنُكم الَباَءَة َيا َمْعَشَ الشَّ
َيا َمْعَشَ َمْن آَمَن بِِلَسانِِه َومَلْ َيْدُخِل اإِلياَمُن...................................... 262، 489
479 .................................................. ٌس إَِذا اْبُتِليُتْم َيا َمْعَشَ امُلَهاِجِريَن! مَخْ
382 ،214 ............................................... َب الُقُلوِب َثبِّْت َقْلبِي َعىل َيا ُمَقلِّ
121 ....................................................... َيِيُء الُقْرآُن َيْوَم الِقَياَمِة َفَيُقوُل
238 .............................................. ًقا بِاْلَقاتِِل َتْشَخُب َيِيُء يوم القيامة ُمَتَعلِّ
ِسُنوَن اْلِقيَل َوُيِسيُئوَن اْلِفْعَل........................................................ 166 ُيْ
ُع الشهيُد يف َسْبِعنَي ِمْن أْهِل بيتِِه.................................................. 359 ُيَشفَّ
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467 ................................................ َيْعِقُد الشيطاُن َعىَل َقاِفيِة َرْأِس أَحِدُكْم
360 ...................................................... يَن ُيْغَفُر للّشِهيِد ُكلُّ َذْنٍب إالَّ الدَّ
81 ............................................. ُلوَن وَن، َفَيَتَحمَّ ُيْفَتُح اْلَيَمُن، َفَيْأِت َقْوٌم َيُبسُّ
َيقبُض اهلُل األرَض، وَيْطِوي الّسَمواِت................................................ 388
166 ........................................... َيْقُتُلوَن َأْهَل اإِلْساَلِم َوَيَدُعوَن َأْهَل اأَلْوَثاِن
166 ....................................................... ْم ُه هَلُ َسُبوَن َأنَّ َيْقَرُءوَن اْلُقْرآَن َيْ
123 ............................................. َة: اْقَرْأ ُيَقاُل لَِصاِحِب الُقْرآِن إَِذا َدَخَل اجَلنَّ
121 .................................................... ُيَقاُل لَِصاِحِب الُقْرآِن: اْقَرْأ َواْرَتْق
ْيَك!.............................................. 74 يقوُل اهلُل عّز وجّل: َيا آَدُم! َفَيُقوُل: َلبَّ
ِة........................................................... 166 َيُقوُلوَن ِمْن َخرْيِ َقْوِل اْلرَبِيَّ
434 ،87 .................................. َداَي َواَل َيْسّتُنوَن َتُدوَن هِبُ َيُكوُن َبْعِدي َأئَِمٌة اَل هَيْ
64 ........................................... تِي اخَلْسُف والَقْذُف واملَْسُخ َيُكوُن يف آخِر ُأمَّ
202 ......................................... َيْلَقى إِْبَراِهيُم َأَباُه آَزَر َيْوَم الِقَياَمِة، َوَعىَل َوْجِه
96 .......................................... َيَودُّ َأْهُل الَعاَفيِة َيْوَم الَقَياَمِة، ِحنَي ُيْعَطى َأْهُل
327 ،303 .................................... ُيوِشُك األمُم أْن َتَداَعى َعَلْيُكْم، َكاَم َتَداَعى
ُث بَِحِديٍث...................................... 118 دَّ ِكًئا َعىَل َأِريَكتِِه، ُيَ ُجُل ُمتَّ ُيوِشُك الرَّ
اَمِء.......................................... 464 َنا -َتَباَرَك َوَتَعاىَل- ُكلَّ َلْيَلٍة إىَِل السَّ َيْنِزُل َربُّ
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فهر�س االآثار
الصفحة الراوي  األثر 
54 ....................... إبراهيم النخعي كانوا يكرهوَن أن َيسألوا اهلَل العافيةَ 
ابن دقيق العيد...................... 417 إن التَّقوى سبٌب لغضِّ البِر وحتصنِي الفرج 
أبو بكر الصديق..................... 487 أال ُتشَك باهللِ شيئاً 
491 ............................- إّنام أنا متبٌع ولسُت بمبتدٍع، فإن استقمُت 
258 ............................- هذا اّلذي أوَرَديِن املواِردَ 
142 ....................... أبو الدرداء ما أنا بالذي آمرك أن تُعقَّ والَديَك 
171 ............................- َواَح يِف َطَلِب اْلِعْلمِ  َمْن َرَأى اْلُغُدوَّ َوالرَّ
أبو ذر.......................... 235 َواهللِ َلَوِدْدُت َأينِّ ُكْنُت َشَجَرًة ُتْعَضدُ 
482  .................... أبو سعيد اخلدري ُكنا ُنخرُج زكاة الفطر صاعًا من طعام 
أبو سفيان........................ 210 وسأَل هرقُل أبا سفياَن عن صحابِة رسوِل اهللِ 
165 .................... أبو مسلم اخلوالينُّ امءِ  َمَثُل العلامِء يف األرِض مثُل النُّجوِم يف السَّ
336 ....................... أبو هريرة  َشِهْدُت مؤتَة، فلام دنا امُلشكوَن 
159 ............................- يا أهَل السوِق! ما أعَجَزُكم! 
أم حبيبة........................... 51 فلام وصَل املاَل أرسلُت إىل أبرهةَ 
أنس بن مالك...................... 187 ُه اَل َيْأِت َزَماٌن إاِلَّ َوالَِّذي  وا، َفإِنَّ اْصرِبُ
513 ،320...................... - ي أنُس بُن النَّرْض عن قتاِل بدرٍ  غاَب َعمِّ
285 ........................ األوزاعي ِة، َوِقْف حيُث وقَف القومُ  نَّ اصرِبْ َعىل السُّ
285 ............................- َعليَك بآثار َمْن سلف، وإن رفضَك الناُس 
ُحصني بن عبد الرمحن.................... 15 كُم  كنُت عنَد سعيِد بن ُجَبرٍي m فقال: أيُّ
487 ......................... احلسن استقاموا عىل أمِر اهللِ َفَعِمُلوا بطاَعتِهِ 
270 ..................... احلسن البري إنَّ اهلَل َلُيَمتُِّع بالنعمِة ما شاءَ 
169 ............................- الِِك َعىَل َغرْيِ َطِريقٍ  اْلَعاِمُل َعىَل َغرْيِ ِعْلٍم َكالسَّ
320 .................... طارق بن شهاب خرَج عمُر بُن اخلطاِب إىل الّشاِم َوَمَعنا 
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228 ..................... سعد بن الربيع إيِنِّ َأْكَثُر اأَلْنَصاِر َمااًل 
سهل بن سعد...................... 392 كان الناس ُيؤَمُرون أن َيَضَع الرُجُل الَيَد الُيمَنى 
249 ................ سهُل بُن عبِداهللِ التَّسرُتيُّ ْلَطاَن  ُموا السُّ اَل َيَزاُل النَّاُس بَِخرْيٍ َما َعظَّ
292 ................ سهل بن عبداهلل التسرتي هذه األمَة ثالٌث وسبعوَن فرقةً 
سويد بن غفلة...................... 290 قال يل عمر: يا أبا ُأَمّية! 
عائشة.......................... 195 َيرَحُم اهلل نساَء املهاجِراِت اأُلَوَل 
452 ............................- أحرورية أنت؟ 
تي َخرجُتم  عبد اهلل بن رواحة.................... 335 يا قوُم! واهللِ إنَّ التي تكرهوَن للَّ
عبد اهلل بن عباس .................... 167  l ِأتيتُكم من عنِد أصحاِب رسوِل اهلل
171 ............................- م فيه القرآَن  أفضُل اجلهاِد: َمْن َبَنى مْسِجدًا َفَعلَّ
141 ............................- أمك حّيٌة؟ 
491 ............................- عليكُم باالستقامة واألثِر وإّياُكم والتبّدعَ 
300 ............................- َفَأَمَرُه اهلُل بجهاِد الكفاِر بالّسيِف، واملنافقنيَ 
482 ............................- الِة فهي زكاٌة مقبولةٌ  اها قبَل الصَّ فمن أدَّ
285 ............................- ُة اعتَزلوا يف داِرهم  ملا َخرَجِت احَلروريَّ
412 ،405...................... - وال فشا الزنا يف قوٍم قطُّ إال كثر فيهم املوُت 
259 ............................- وَيك! ُقل خريًا تغَنم، أو أمِسك عن شٍّ تسَلم 
167 ............................- ُم هؤالءِ  يا أمرَي املؤمنني! أبِرْد بالصالِة؛ لَعيلِّ ُأكلِّ
عبد اهلل بن عبد اهلل بن سلول............... 316 واهللِ! ال توُز ِمْن هاهنا حتى يأذَن لك  
142 .................... عبد اهلل بن عمر  نََّة؟  اَر، َوحُتِبُّ َأْن َتْدُخَل اجْلَ َأَتْفَرُق ِمَن النَّ
233 ............................- َكاَن َرْأُس ُعَمَر َعىَل َفِخِذي يِف َمَرِضهِ 
492 ............................- ُكلُّ بدعٍة ضاللٌة وإن رآها الناُس حسنةً 
142 ............................- َلْيَسْت َهِذِه ِمَن اْلَكَبائِِر، ُهنَّ تِْسٌع 
493 ............................- الُم عىل رسوِل اهللِ  وأنا أقول: احلمُد والسَّ
عبد بن املبارك...................... 163 من اسَتخفَّ بالُعلامِء ذهَبت آخرُته 
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492 ،284............. عبد اهلل بن مسعود  اتَّبعوا وال َتبتِدعوا، فقد ُكِفيتم، كلُّ بدعةٍ 
492 ............................- االقتصاد يف السنة خرٌي من االجتهاد يف البدعة 
284 ............................-  l إن اهلَل نَظَر يف قلوِب العباِد، فوجد قلَب حُممٍد 
357 ............................- إّياكم أن تقولوا: ماَت فالٌن شهيداً 
51 ..............................- ين أبو بكٍر، وأخرَبين عمرُ  بشَّ
415 .................... عبداهلل بن مسعود ِحفُظ البر أشدُّ من حفِظ اللسان 
394 ............................- َشِهْدُت ِمْن املِْقَداِد بن األسوِد َمشهداً 
210 ............................-  l َل َمْن َأْظَهَر إِْساَلَمُه َسْبَعٌة: َرُسوُل اهلل َكاَن َأوَّ
162 ............................- اَل َيَزاُل النَّاُس بَِخرْيٍ َما َأَتاُهُم اْلِعْلُم ِمْن َأْصَحاِب 
503 ،500...................... - ُه َأْن َيْلَقى اهلل َغًدا ُمْسِلاًم َفْلُيَحاِفْظ  َمْن رَسَّ

 511 ،487 ،284 ............... - َمن كاَن مسّتًنا َفْلَيْسَتنَّ بَمن َقْد َماَت 
259 ............................- و اهللِ الذي ال إله هو ما يشٌء أحوَج 
502 ............................- ولقد َرأْيُتنا وما يتخلُف عنها إال منافق 
17 ..............................- لِ  ، َوَلِكنَّ اهلل ُيْذِهُبُه بِالتََّوكُّ ا إاِلَّ َمن تطريَّ َوَما ِمنَّ
424 ............................- هو واهلل الغناء 
487 ..................... عثامن بن عفان  استقاموا: أخَلصوا العمَل هلل 
47 ..............................- أنا آخُركم َعهدًا بعمَر، دخلُت عليهِ 
47 ..............................- إين رأيُت رسوَل اهللِ l البارحَة يف املنامِ 
424 ............................- هنَّ  ِت الزانيُة لو زنى النِّساُء كلُّ ودَّ
404 ......................... عكرمة قلُت البن عباس n كيف يُنزُع اإليامُن منه؟ 
93 ...................... عيل بن أيب طالب أال إّن الّصرَب من اإليامن بمنزلة الّرأس من 
270 ............................- إّن الّنعمة موصولة بالّشكر 
166 ............................- كلمُة حقٍّ ُأريَد هبا باطل 
160 ............................- يا ُكَمْيُل: اْلِعْلُم َخرْيٌ ِمَن امْلَالِ 
487 .................... عمر بن اخلطاب  االستقامُة أن تستقيَم عىل األمر والنهي 
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194 ............................- ْمِر َبَياًنا َشاِفًيا  ْ َلَنا يِف اخْلَ اللهمَّ َبنيِّ
320 ............................- نا اهلُل باإلسالِم، فَلْن َنْبَتَغَي الِعزَّ بَغرْيِهِ  إنَّا َقْوٌم أعزَّ
492 ............................- إيِنِّ أعلُم أّنك َحَجٌر ال ترضُّ وال تنفُع 
326 ............................- ة  ْه! لو َيُقْل ذا غرُيَك أبا ُعبيدَة، جعْلُتُه َنَكااًل أُلمَّ َأوَّ
356 ............................- تقولوَن يف مغازيُكم: فالٌن شهيٌد 
34 ..............................- ى ْبِن ُهْرُمزَ  ِ ِسَواَرْي ِكْسَ ْمُد هلِلَّ احْلَ
117 ............................- َقَسٌم -َوَربِّ اْلَكْعَبِة-َحقٌّ 
عمر بن اخلطاب..................... 215 نا اهلُل باإلسالم   كّنا أذالَء فأعزَّ
319 ............................- ال سواٌء! قتالنا يف اجلنِة وقتالكم يف الّنارِ 
139 ............................- ال، ألهنا كاَنت َتصنُع بَك ذلك، وهي َتتمّنى بقاَءك 
233 ............................- لو ناَدى ُمناٍد من السامِء: أهيا الناُس! 
86 ..................... عمر بن عبد العزيز ءٍ  إَِذا َرَأْيَت َقْومًا َيَتَناَجْوَن يِف ِدينِِهْم بيَِشْ
292 ................... الفضيل بن عياض  لو كاَن يل دعوٌة مستجابةٌ 
جماهد.......................... 485 بيِل أي: امُلقتِصُد منها بنَي الُغلوِّ والتَّقصري  َقصُد السَّ
251 ................ حممد بن القاسم العثامين  ًة، َفِجْئت َفَجَلْسُت إىَِل  َوَصْلُت اْلُفْسَطاَط َمرَّ
47 ................ إن عثامَن أعتَق عشيَن مملوكًا، ودعا بساويَل مسلم أيب سعيد موىل عثامن
93 ........................ معاذ بن جبل عليكم بالعلِم فإن َطَلَبُه هللِ عبادةٌ 
نافع بن أيب ُنعيم....................... 48 َم عىل هذه اآلية  ت عينيَّ الدَّ َبُرَ
وكيع بن اجلراح..................... 415 َخرجنا مَع سفياَن الثوريِّ يف يوِم عيدٍ 
عيل وابن عباس..................... 487 وا الفرائض  استقاموا: أدَّ
46 ................. حممد بن عبيد اهلل عن رجل َأنَّ َأَبا َبْكٍر m َلـامَّ َأَتاُه َفْتُح اْلَياَمَمِة َسَجدَ 
24 ...... لِف ابُن عّباٍس وسعيُد بُن جبرٍي وغرُي واحٍد من السَّ احلاُت:   الباقياُت الصَّ
24 ........ عطاُء بُن أيب رباٍح وسعيُد بُن جبرٍي وابُن عّباس الباقياُت الّصاحلات: سبحاَن  
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فهر�س الف�ائد
�ل�صفحة �لفائدة 

7 ...................................  ))Č(سالمة العقيدة شط لتحقيق بشائر اخلري )يعقوب
32-14  ...................... نامذج من حتقيق بشائر اخلري بفضل سالمة العقيدة )يعقوب(
49-38  .............................. امُلبشَّ ما ينبغي عليه أن يكون بعد البشارة )يعقوب(
 56-49 ....................................... فوائد وأحكام يف سجود الشكر )يعقوب( 
عالمات حسن اخلتام )يعقوب(.................................................. 58-57
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71-70 .................................................................. البشارة نوعان 
77-72 ................................................................... البشارة قسامن
أسباب النر والتمكني يف األرض............................................... 89-83
87-86 ....................................................... أسباب الفرقة واالختالف
93-91 ....................................... ملاذا ذكر الصرب يف القرآن يف تسعني موضعًا
بشارات الصرب .................................................................. 98-93
100-98 ............................................................. أنواع الصرب ثالثة 
108-105 ................................................. شوط «ال إله إال اهلل« الثامنية 
بشارة أهل «ال إله إال اهلل«..................................................... 112-108
124-118 ............................................................ بشارة أهل القرآن 
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